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 : تسب اهقلا

 عوضوملا
 يهاشو رسخ يداه ديس قئثولا ةورعلاو يناغفالا

 ةمدقملا
 هلاضنو ىناغفالا ةايح
 ةيمالسالا ةفاحصلا رجف قئثولا ةورعلا
 ةمالا معت ,ىناغفالا راكفا
 ءاوتحالا قيقحتل ءارتقالا

 ةديرجلا تردص اذامل

 اهجهنمو ةديرجلا
 ةيمالسالا ةنايدلاو يحل

 اهلهاو مالسالاو ةينارختلا

 كلذ ببسو مهنوكسو نيملسملا طاطخنإ

 هل قح ال نم كارحو قح هل نم تابس

 )ع ايلوأ هنود نمااوطبعت ةلو مكبر نم مكبلإ لرنا هاو |

 ردقلاو ءاضقلا

 ايغرتاو لئلا الا
 ةيمهزاس لأ ةدح ولا

 ةدايسلاو ةدحولا

 دما بلطو )عا

 اونوكت ن 1 فيك كلملا ةناطبو ةلودلا لاجر

 ةقحلا 5 ةدمحملا بح ىف هللا ةمكح مك

 فرشلا

 ديتسملا مك الأ ةطلسو قالا

 ناغفألا عم داحتالا ىلإ سرفلا ةوعد

 نينمؤملل هللا ناحتمإ

 داه نم هل اهف هللا للضي نمو

 كللملا طرطاطلللا

 نيئثراولا مهلعجنو ةئأ مهلعجنو ضرألا يف اوفعضتسا نيذلا ىلع نمن نأ ديرنو

 تانيبلا مهءاجام دعب نم اوفلتخاو اوقرفت نيذلاك اونوكت الو

 قئولا ةورعلا تالاقم

 ةحفصلا
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 ةاياكل راك
(010) 

 دج
 بيرقتلل ىملاعلا عمجملا

 مق- هيمالسالا ثوحبلازكرم نارهط  ةيمالسالا بهاذملانيب

 سول درا
 ( تاففالا )| تسدحلا نيدلا لاكج ادنشلا

 1 دمحم خيشلا

 ىهاشورسخ ىداهديس :ميدقت و دادعا

 (سراهفلاب ةديزم ةعبط)
0101000 

 ماما عمتجم ىلصم ىلامش علض لباقم ؛تلاسر هاركرزب .ىمالسا بهاذم بيرقت ىناهج عمجم :نارهط - ناريا :ناونعلا

 8/7/8515 :سكاف 810755787 :نفلت ١١. هرامش نامتخاس (هر)ىنيمخ



 ىقثولا ةورعلا

 ةغوارمو رجع

 شيبجلاو ارتلجإ

 ةيردصملا ةلأسملا يف تنولب رتسملا أر

 اشاب قيفوت رهظ حسمت ايناطيرب
 ةكوحضا

 ةيزيلجنالاو ةيرصملا ةلاسملا

 نودروج ىلع رمألا لوه
 راصم ف ةلواح

 زيلجنالا يف ةيسنرفلا دئارجلا ىأر
 ةديدج ةعيدخ
 ىرخاةيققد

 ةديدجلا ةطرولا
 !اناحم عزوت قثولا ةورعلا
 ةيزيلجنالا ةسايسلاو اشابا ضاير
 نادونلا

 ةحناس ةصرف

 قئولا ةوززعلا
 اشاب ليعامسا
 دجن
 ةيدنهلا ةيسففلا

 ةرساخ ةقفص

 هد رابخأ

 ةيلود ةيرصملا دلاسملا

 !اهئارق ميرغتو قئولا ةورعلا ةرداصم

 دنا ف زيلجنإلا فرصت

 بدألا ف ةحيصن

 ةيسايسل :زابجا

 !ةكلطلا يناوتلا ف

 مدق يزيلجنإ روشنم
 راصبألا لوكا 3 كلذ يف نإ

 !لينلا ربع نادوسلا ىلع م

 رصصمو نادوسلا

 0 قع ةئيند ةيرف

 8 تابثلا
 روهال نمهرب
 اذه
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 نيملسملا ىلع اهقيبطتو ممألا يف هللا ننس

 مهلا
 نيجلا
 اس بلا ا ْ 5 نادوسلا يف زيلجنإلا لازلز
 قرشلا يف ارتلجنإ ةسايس

0 
 ةبوجعا
 ةبيرغ
 اشاب نودروج

 همجد ناغعو ماهارج

 ةيرصملا ةلاسملا
 نادوسلا ىف زيلجنالا

 نادوسلا ةرعد ىدح
 رصم ىف زيلجنالا ةسايس بارطضإ
 : ارتلجنا ناملرب
 يلاعلا بابلا

١01 
 نيكنوتلا يف نويسنرفلا
 ةيسايس :تاراودتم

 ينغريملا
 موؤطرخ
 نيرفود دروللا مكحتن

 " اشاب رابون ةجح
 ةمجد نائع

 :ريخآ راخأ

 ةيناثعلا ةلودلا
 رمحألا رحبلا لحاوس يف ارقلجنإ
 ٍ موطرخ ىلإ ةدوع
 دمحا دمحم تاكرح يف ارتلجنا ىنامآ
 مزعلاو مزح ا
 ةروصتلا
 قحلل ةوقلا

 قثولا ةورعلاو ةيزيلجم الا دئارجلا

١7 

 اا

 ا

11 

1 

١11 

57 

51 

256 

"2 / 

505 

507 

50 

566 

50 

1 

 ا

511 

5711/ 

 ا!

51 

56 

"7. 

 "ا

"7/1 

57/4 

 "ل

0 

20 
 ؟ مضر

 "مم

55 



 ىهاش ورسخ يداه دّيس
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 ةيزيلجنالا ةلادعلا
 اسنرفو ارتلجنإ
 قافتإلا

 يلاعلا بابا
 مالسإلاو زيلجنإلا
 زيلجنالاو يلاعلا بابلا
 رامعتسالاو ةفاحصلا ةيرح
 يك
 يلاغلا كابا
 ةنس نم ةظقي
 ةيزيلجنإ ةليح
 نيملسملل زيلجمنإلا دادو

 ةليبلا يف كتتلا
 عيضت الا بجي ةصرف

 اديهش تومي نا اشاب قيفوت نم بولطم
 ىراكفأ هذهو زيلغإلا لاكن
 ديدجلا ريصم مكاح كورب ثرون دروللا
 !! ةتكن

 زيلخالا هه
 دنهلا يف نويرهدلا
 مارهألا ةديرج

 روهال

 لودلاو زيلجنإلا
 كورب ثرونل اشاب قيفوت ميظعت
 انااا وف
 ردصم يف زيلجنإلا ديك
 اسنرفو ارتلجنإ نيب عارصلا
 زيلجنإلا ةياكن

 (ريعم لإ لع انا ليقزلا
 ةصرفلا

 نوتسدالج
 زيلجنالا دصاقم نع مهيماعت وأ ريصم يف سانلا ضعب ء ءاَنَع
 زيلصالا نينا ىاوقلا
 در قدا
 لاجرلا .نكامالا :ةينآرقلا تايّآلاب :سززاهف

 ىقثولا ةورعلا
0 

 م1

5 

5 

 ا

 ا

0 

 2 فز

 ك1

 عا
 ةكرحا

 هدو

136 

7 

1 

7 

26 

2 

26 

2 

 م

6 

20 

 ءمعا/

2 

0 

2 

1 

 ذا

 ءعا/؟

7 

 عالا/

 ١

 لا

 ء/ما/

)2 



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هم لدفم

 ةينابزو هج ةسلابأ اهريصمب ثبعي اهخيرات نم ةرتفل ممألا ضعب وفغت نيح

 ليبستلا ءاوس نوعبتيو قحلا نوفرعي لاجرب اهيلع هللا نمي ىتح قيفتست الو رقس

 دي يوفي ةطياة نزلا حالصالا ىلا وعدت ةلاسر مهقانعأ يف نيلماح

 يالا يراك ربو مهححاو ءانعلا ةطلتتت قم اهصيلخت نيلواحم .ديدج

 عم ليوطو ديدش عارص ربع ةديقعلل حيحصلا اهروصت بوعشلا هذ ني ديعم

 ىلا ضعاف( اوتار اعوقلا لوي رجل الن متل
 | هنا همت زول تفلو

 تنم ن2 نجر اج ديوس ترعارك وراو يع كدب رس ل

 ا هيد اي لا بلس اذا يح كوغاطلا ةديع 5 نار

 نيبو ميقتسملا طارمملا هللا هده دق نمؤم طيسب لجرب ًادسحب ًاحضاو رشلاو

 ماعلا ايندلا ضَرَع ئوس اهمهمال شورعو تاطلسو ةزهجأو تاسسؤم

 ”تاستح أ ةركالل

 اما الع يعمم وسلا اع ار سب ف ا خيراتلا ءاج دقلو

 لين راقنلا انفي ولا مروعتملا ةلمجلا نو ةيرسيتلب ساو دايخ ول

 ةودقلل ىلثملا ةروصلا رميطحن نيربكتسملا مه 00 توم دعب ىتح ةرمتسم



 كه" ١)

 انايينلا نب ملا نأ ةكااع ىف
 ورك ل 3 فيه”

 1 بنا 4ي# رك اب وره



 3 ةمدقملا

 هلو كلير هكا تلاءاك ردفاو ددشاو ىاتسكاتلا قف ناملمملل اولؤقيلو

 !ًاضما ًاينازيا ًايعيش ناك دّيسلا نأب ناغفالاو برعلا نيملسملل اولوقيو
 ريغ ةيمالسا ةكرحب طبتري هنا مهفي نأ نيدلا لامج برد جاهتنا ديري نم ىلعو

 نا

 !ةينمس

 هب ماتهالانب مكلاب اف ! ًاّينس ًايناغفا ناك ديسلا ّنأب':نيينازيالل اولوقيو
 1 57 ءانابشلا نهذ ىف قصيدق ةيلاحملا لن الايركل وظل هياكل

 ايصاطخ" ناك اذاوا؟كينخبإك كرو تيا وطملا 4 رظم"كتأك اذارلف ًاينوسام ديسلا ناك
 ؟ تاو نمار ناقاما لا ىلا ناز قرانا عازب ايف علنا تراك تيكد

 ناك اذاو :نيملسملا ةدحو يف رّكفي ناك اذاملف ءًاضماغ ! ًايفئاط ًايناريأ ناك اذاو

 ذك ةروتلانبا مشتل ئاركلاوأ قارنا( يف :هعيشلا ءآلع ضرب 'تيكف اين ياعم
 اذار ؟فارغتشكلاو كايف وكلا

 اهريغو ةلئسالا هذه ىلع نوبيجي ةيمالسالا ةروثلا بابش .بابشلاو

 : «نيطالسلا باتك» هنكحي ام مغر يي

 هلو اا رسع الو ًايرصمالو ًايناغفا الو ًايناريا نكي مل ينيسحلا ديسلاف
 هغيقاوت ىف.ءاج ابك ايل وبمالساو ًايلؤباكو ايدابآ دسا ءأدهاحبت ًاملاع ناك لب....الَو
 ضالكسالا دكا ةعاقانب بلاطو .ناكم لك ىف ةاغطلا دض:ِف قو نال دلما

 دوا خردل رو عصمو جيطارأ احس الا ف نيس سلا ةددشلا اس اب

 نافيا كالا ربل يادايقل (نملا سس اكد ل
 نيل يل دارك انويكن ناك وهقسلك اذه دهاوفرابف ونا اوك ولا مورا اع ما

 نيسحلا مامالا ديهشلا هدج نم اهملتنت 0 ةيرحلا ملع فرفرو ضفرلا ةيار عفر

 أذه:لجال و ,يمالسالا ملاعلا لك نع غقادي ايمالسا ,ينيسحلا ديسلا ناك كلذبو (ع)

 دنهلاو ناتسناغفاو نارياو قارعلاو رصم نم لك يف بابشلا رئامض يف ٌّىح وهف

 عاونأ لكل ضفرلاب ضبنت ةيلخ لك يفو نيطسلفو ...برغملاو سنوتو ناتسكابو



 قولا ةورعلا ١

 كيلا 0 كارل هيوم دعي ةيلاحلا لايجلالا ل ريثات ا ندا هل وكيت الا يك ةحاضاا

 لالخ نم كلذو هلل ةوعدلا اهتفّلخ يتلا ةبلصلا ةيضرألا تيتفت ع
 .ىرخأ ةهج نم هلاوقأو هلابعأ يف ريوزتلاو ءارتفالاو ةهج نم اهبحاصب كيكشتلا

 سمنخملا يفو هتوم دعب ضّرعتيو نصرت امل هتايح يف ضّرعت دحاو ءالؤه نم

 يداهجلا هخيرات نم لينلا لواحت .ةمظنم ءارتفا ةلمح ىلا افا تلا

 ةرّوزم قئاثوو ةقفلم تامولعم ىلا دانتسالاب يمالسالا هجهنمو يركفلا هثارتو

 .ىرخا ةهج نم ةعونتملا هتاقالعو يسايسلا هكولس يف كيكشتلابو ,ةهج نم

 يناغفالا نيدلا لامج ديسلا لضانملا ملاعلا ىلا ئرخا ةرم مثالا دي تدتما دقل
 كاع هلا ليا اهيتاهيشش تلو ناك يورد لا لازم نإ

 .!! «رصم يف ضماغ يناريا» ناونع تحت هنع باتك رادصا ةجرد ىلا ناطلس
 ديلاوم نم يناغفألا نوكي نا قالطالا ىلع انمهب ال ةمدقملا هذه يف نحئنو

 هركفو ليوطلا هداهج لالخ نم تاي لجيل الع كيلا نزل ,ناتس انف وا نام
 . نيملسملا ةدحو قيقحتل ةرمتسملا هتوعدو ملسلا

 الع ةبوسحلا مالقالا هذه ّنأب ةيمالسا ةحارصبو نلعن نا انمهب نكلو
 بدلا ملام ةصاخبو ب ةيمزرايسالا"هرروتلا ءالعا عرات«نقبن ىف ةنعملاو مالسالا

 لك يفو ةيمالسالا ةروثلاب اهليدبت لبق  ةيمالسالا ةوحصلا برض الا ديرتال
 ؟ ةليسو ىأبو فيك نكلو ءناكم

 راوي تح شايج# كيسا وبدلا لاع هيلا ةفسضم قلع ةرعماف
 ل ا ا
 يروبلا .تاقلا ب ديلا ةحح هيوشت لجالاألا " ال «قطان امه» ةيناريالاو

 دلاخو بطق ديس ديهشلا ليج .رصم بابشل اولوقي نا الإ نوغبيال مهف «ملسملا
 ماظن دضر هيلع, نوريست ىرنلا_يدائمشتنسالا ب يداهجلا,طخلا تار ومداسالا

 ([ كي امر نود ىلا ىتعدنا لي ليص مبا مكمل



 :ل95 ةنلا

 لوا ررخلا
 هد ديسع تينا

 همم وعم د ادم

 نادنعلل 568 1358 80

 لئابرا ريراصج اذيلا ثحبب نإ .ا نم 7

 فيس امرفن ةبفر ناك عرسرم يف 8
 ىلا اهلريلظ مهم رما ىلعإ بتققا رل ةدسرمجعأ

 ىلرسلا اذهب ةدي رجا رانا
 6ي وم زكمجامأا, ف دمام

 هه لح

 ميع ةنس هيأوي ٠

 شيكا لولاك نركب الف اهند عاب دل ةي رسل ردك | ميسا ىيصيقتب7 قرشلا تاج ىم ذهيج يف يناطأس زيا كي ةمرالم ىف ةبصريلبم الل اهي مول ةرفرلا م#ةركؤكون مصاص ىلا لعو رسع يف اهنيكلاسي ىعا ذنب رطلا هذه ىلعر نمسك
 ممل امف . ىمعي لجاالر ىهتي دمارسم سراب هيل ءاضا ,تاحارلا ايتلا اهم يلبس مل حالصالا اهيف ىرشي ري

 :دمديدص# نييرصالر :يامضعلا ةثردلار لوخلا لي ىوحبلج . لييذلا | يتلو زيلكنا# بلاس امم ببحا تاتا ىف سيل
 ريرقت همييبلل طافلال درس عم فصخر تارتس ألا ىلا لواخا لص رصص ىف مدرك اصب ةحارلا ري رت يمزيلكتال ديرب اذاص | لو ةديب تام دخعال ب ..ول دعسيام برشا تارواسسلا
 . نولي الو عمسب بم ىلا هبال ةداسا ماطا طفح هحفيلا جالسا رض ىلع مييهاب ىنح سرسألا ةسقاكم يردي رسب ل يثوكي ىف مب ىلول مهيد ىع وكيد ىوكاو ةبيف مهبح
 أ ل دهاب سمع ناكرمش ةيالسا ةركل عدو ةييذلا || ردو مسمي ناضب دمديص لامر لع لمرااس ىم نم كرد ىلا فكلذ بيسب دلابلا ثطتسر 0 ب داادم ىف ىميو رصم را ىلع ءالبتسالا مهتين ني زييكتا# نأ أ ينو غي نشيج ىئو للا ارعس ىعلف مهنم دصقلا اذه 5 ىرسو راتتسا الب ةيحام ىئاشلبلاو ىلا ,ىلع ةرادللا بل هناا لع يمص ريق عن ةيءاع هس دلك او ا سرع ره شا ل يسد ىب دسم دلل كاسات اهنا تفل الفشل( :٠ اننيئور الا هزي ندر هتف ةشيرع رزتتا ىو نإ | ادت 1 ىتس لل درا يات نيبو كا اهيلام بوكا دادبل دبحال نما ىف اهماق يال ةرحدلا .| ادم ىوكب مع . ملال ةبلهم دما لقط ىوكذ لعر لاطخاو ماظسلا لالسما ىف اب مهنيج لولح يناتف يييعس ةذم للشم ىلإ ىلا نيرسبتسلا دشرت تانفاكلا ةمييط ريس | اهيبلا نال درل ادهنم رسس يف اهرادب ىبوكي ىبإ لغتي فيكم ىلع ديزف ةدم اهمرا هرارب و رسح ىلا اديج ايفاسزيلتال ىف" امر مال ينيرارف هذه . هيو تحسن لعاي وأ هتزعد ىبلي ضف دشلاوا يي لقادرلا ىم ىاكام لغم فصر بنس ٠ مهرابع الدب برع دخن احا دسم ىلاكام لب نييرصملل ةنيلاخ اب رص ةمركححا || كمال يف اهنم اذايفرهللا تاب اسع كنب فر رطتكا لإ | يمص ةييرلا حارتو مدام .تايفخ ريظتر مهسارعا ىع قمستتك مله سيلا اهنيسن ىع اربخي ناك دقو ةميطعلا ةرعدلا يملا لاه املقو اهبودقب ءرسلا راسا تبحر رسم لكاس رطسلا فكمجل يبوقطعي بامي) يحيل راهظا ر نودي اميف فهي رهبمكا نم لجرلا نكست ام رسم يف ةيزييطتال ركاستلا ل ىخر ناعس اهيل ئمس ذاسفلا اذهل اراثم شويمكا فك | رجالا نابي ىع ىلحفالا .شئارستاو ىف ولوقي ١4 ىذا هدفا دوجر لولو دمحا دمج ةوقلا يبس مظعأ يم نوكيسوب ىلا | تقل ايناكف البلا ةزلنبهغرمجو ل نكي ل حئاطتلا هذه ىناديع تامرفلاب بخاوصاس ممل ةصادمب رهجا ىلع مهتارج يع ىريلكتا# ناسيا لولح ىف لوقت نإ تقابل نم سيلو .. | كلف لالا يصل محدصفا اذه ىلك ين ممر يلاحال ايغي و بولا يكلو دما بتاج يف ىوكمي يل يم لزيلا صرع

 نسم ألا قاقناو موحف ادس يف كلا ىضاد بهجت ١ نيف و رك اسملا اهيف ترم ةفراهسال تناكاض محال رمحبلا | وب ل وع ةاييج مات
 كس ةسابم رعد بع قارس يب لحرفت# عد | واو ل جد جلو عج يلح اجار لك | ذو با اهم لح ل كيل ف ىل هسا رص مير طوشس دعب مرعي له . هدنلا باش عم قاطال .| يجر نوح مقواملا ىو مليا بذ ىلا ولو رسب ىلا عا اا ب ىلع فصييو ملس لك بل جمزيايم ماكلا اذهر . مهيلصر | رمذللا مهب ددرإو قكسنلا يص افا ىلا دارفلا .ةفوفر توس و يح 0و
 رس رعب يكس راتب لل هلت نايات يل ىلا ١ ..ليع ردت يدا لطف ىل يني ف طم وف | "ىو يس هكر ل فم نحيي لع .نيملسللا ذم هنا معازلا رخو ةدردطم ميني“ | نع يمس ىف ةرمدلا بح ابسيارفسلبو هددج اوددتي ينتأ أ ىركنزإ عمو اسيسرا زيلتا# يمخرلم دسبالا 2 رمل

 ميقا ريتال ليس ناك لل هن اتامنلا ىلا بيلا | باور ةغببكا فكل ل او انا من نيت مت ىف اهل. م ب ايس مم ءالج ارطيش هيف ايبا ىذا دصقلا ايدي رالاكلا ىيغدف . دنهلا قاهترفصخا امك دسفلا ةللك اهم. | ىنودروسكاوكرثوا رعجر . نيقداصلا ينم هيف اوناكرإ دسققا يم ا را
 . .ةمانكلا ىلا معرفااو ملا سادلا جرحا اريقك , اجد مهنا يبرصري يذلا نيبذاكلا ةرجو اهب ةييبلس ابرح ىلع لاا طارح عامتمج او ءادنج# ةءاخ خاطقناو يمال

 يقي را ناسل اهي قليل كلك اب بصدد اهلان ىلع | يملا نم ليغستل فلستالا نش /تساذاام ناموس | دهب لع. ةعتلا اذ نم بصي ل » هيف «ى مي اذ اندر لب رافشتا# نم اهيمحستر قيكتلا هذه فا ةرف ىف | يل تساقارل ميرك اسم م نركب ذاق ندا ةامر و ةيتاسنالب ميلاصقار ممر ايد يف ني دئاسلا يم مهيط سيري ادب ىصرلا
 لود يلفت له »سب رصملا نس مزعلا واو سيئادطعلا ةرقث# | نم اهيياحر ىلوال رس ىلع ةطساسسلا يرتقي لم | ىبنجا ركزي درجم سيلا ميليد ايس ىنجا# شيكا مد هعوجو ىَسحا ىلع رئالاذهي ين نا ةوققا سيل ٠ نامج اهل .رركون داددحاو بولوك محبا ١ ١س ةنيكللا ىلا نرمي سيب زصقا يف نشب ةما يف ىم هبا
 رمسيس قلبي ىرصلا نيدلا ةيفسا رمتوم دقن نا ايناطرب | نوم ذيالر تصادق هح دنم يبوفنب ر سيتافزسلا تامجسم دعيطلا ه ييفش دابدزار مهي رلف ةرفن قايفاك مراقنا دست
 يعزم يف ينال للف اهنا .رسرابد يف ةيقيطع لمآ ميسجي | نسير فاعلا لايص .نال انادوس يكدرسل وارسم تام رسم || له » يقينا عقول سيب و ىلختلا مكحكا سيب تدل سيفس انييصم اصل بع ىلسصدري را هتاطو نم فخ را ديحا ده | كيس قبلا ذينب هب ميتيفب هذه تناك نا فكلذ ةررام ىلا | ةفس ىف دبرمهم#و مهن ريلكتال بلاي ام ةلامحتساب مكن
 ييكذ يشب رولا تبادسبا# .ليسل# .لريفب ليدل ديف ١ .يسييشلا راد رسحدو دع نس رطل خيبج ىف عفوت( | يف املس ام دعب يقتل سس سيرسعلا رطاوخ ةعالس نكي
 هروب و هلي لسن» يعض يل ء زثولا دصحف اذوصيم ١ .فسيوفو ممر طخ دمع“ نيرا لاش اهلك لب ةهعدلا هفكوتس | نص نار فسس7 قوبل داب نم ادلب اسحب ل لجل



 قئولا ةورعلا 1

 قام الو قيد
 نيننب زئابفلاةؤئلمرلا» ناسا جالا لامج قبرا فؤساءا ةوغلالا اهلا ,لهنأ

 ًايدسج هلايتغا دعب_ هداهجو هركف لايتغا ديرت يِتلا ةدسافلا مالقألا مغر بابشلا
 سيلا واهلا تايد اول وس اة ندوب تسلا درب وع اطل ةلليوع او

 ناكانألو«نيشلا ميدو ةهجووبنارقلا/ةهعتط# ناطلس نوكيدت :«نأتنيملسملا

 روهمجلا نيب ةحيحصلا ههلاعت ثعبو نآرقلا ثعب نم نذا دبالف» : ًامئاد مّلعِ
 ايلفد: امهم انتل رادجف الغ ىلا لس انتكنأب فيلم قاس ءاكرادلا اههجز»إ ]عالج اعز
 1 ةيلجاو

 ءانيخل لالقتيلألا بازل .ناول تزور. لاتقااةنثللا ايئانجا ةلايلغ ايؤودي يذم
 ىلع هيفن ةقزترملا مالقالا ديرتو ! تيغاوطلا هاشخي ام اذهو «لاطبألا نيدهاجلا
 الا ةيألا لاو قالطالا

 كيال .نال/ةدحتإلا قف! ىيقحت نود نورت ادق ويطملا ديثتلا ناك اذاؤا .

 ا ناكي انما رئاهجلا بدات انتين ميكن يزف ,دالبلا يف ىمالسالا مكحلا ةماقاو

 فايس حازب وتوكل ضال أ غئاطعزلوغلا عض ئمادعمالا اهييولق:مق/ ئدضلا
 نيطالشللا ول الطاولثلا الكت زازملا ماقال ةنلشاعلا ةيولصلا .هدلكو ةيلاجلا عاصالا

 ملاع يف نوشيعي !  نولازي الو اوناك نيذلا ظاعولاو باّتكلا نم .مهتَدَبَعو
 م( ءالعشالاو تاهشالا

 ةلجملا سيف «قثولا ةورعلا» ةديرج رودصل ةيوئملا ىركذلا رورم دعبو مويلاو

 خيشلا هقيدصو هذيملت عم نواعتلاب ىناغفالا اهردصأ ىتلا ىلوألا ةيملاعلا ةيمالسالا

 )١4 ةلماكلا :ةعومجلا ةعابط ديعن :ءارتفالاو هبوشتلا كَ ل1 درك مافع دع

 ملاعلل ةيدهك كلذو .هراكفأو لضانملا ملاعلا ةايح نع ةريغص ةذبن عم (ًاددع
 مكر اتملا تدمع ءادرا دعا دو 2 كلا 0 امد ىلا حلا

 3 عتب يف ول ل ا 3 7 -_



 137 ةمدقملا

 : قلحما رقصلا *

 ناك هرمع نم ىلوألا نينسلا فو ,م 1878 يلاوح دابآ دسأ فاول وم ناك

 دنهلل باهذلا هتين يفو هتدلب ىلا دوعي تاونس سمح دعبو ةساردلل فجنلا يف سلجي

 ايزل و ةلاسادق »ل دانلللا يف اهتسارد عطتسي مل يتلا فراعملاو مولعلا ةسارد لامكإل

 يننا» : لاق .هردق ىلا هب عفدي ناك ميظعلا هحومط نكلو ملعت امب ءافتكالاو ءاقبلا

 ذا مكنم بجعتأ ينناو ! هناريطل ًاقّيض حيسفلا ملاعلا اذه ءاضف ىري ,قّلحت رقصك

 .«ريغصلا قّيضلا صفقلا اذه يف ينوسبحت نا نوديرت
 لامج أدب نيح يناثلا هفصن تاونس عطق ىف أدب دق رشع عساتلا نرقلا ناك

 اهو تشم 8 التل اطيوضب طفوا اذقدابالاروأ ههضاكو:ةقشتؤإللاا ةليارطلا هتلر لوياذلا

 برغلا فحز دقل ءيجرانخلا يرامعتسالا اهعورشمو يىلخادلا يعينصتلا

 - ىمالسالا ايقيرفا لامشو دنلاو ايقيرفا ءازجا مظعم لتحاف ملاعلا ىلع ىرامعتسالا

 هاو اهل ميل« ةرلالا دال نالوا بدرع واخ: ام اوتار .نانلاةساتلازد ناظر اكلي ل هج ا
 يناغفالا ئضق ثيح اتكلك يفو .ميدقلا ملاعلا لك ىلع هتنميه طسب يىللاتلابو .ةيناهعلا

 ىضم دقو .تاهجلا لك نم هب طيمحي ةلحرلا عقاو ناك ةساردلاو ملعلا يف ماعلا يلاوح

 تنجتنلا هللا ,ابللو -اؤمغا نم ةزيدع ةععانلا وج ىاوكو اجا اهدج؟لأ لملك نم
 ىلا هجوتلا ررق اهنمو ناسارخ مث نارهط ىلاو دابا دسا هتدلب ىلا مث ءالبركو
 هيف رجح وللا ناوقما انك ذتا لافي ةسايعلا سم الج أننا لؤباك قيرقتسا تي ءناحافقا

 خيرات يف نايبلا ةمتت) هأمسو ةيبرعلاب هبتك دقو ناتسناغفا خيرات لوح هبتك لوأ فلأ
 .(ناغفالا

 قا يل الدلتا لال( ويلف لا كاياوقم اك ولا كلذ ىف قاتلشاعفا تناك

 نحشو اهئارما نيب عارصلا ءاكذاب اهيلع ةرطيسلا لمأي ىناطيربلا رامعتسالا
 اهنيح هافرط ناك يذلا عارصلا ئمح ىلا يناغفالا لخد دقو ءرخآلا دض مهدحأ

 مظعأ دمحم ريمالاو ,يناطيربلا رابعتسالاب ةلصلا قيثو::ناخ دمحم تسود ريمالا



 هلاضنو ىاغفألا ةايح

 هاهو لعدن رقم بروقبإ ادعي جوياعلل الخباتتو .ايندلا اقلام ناكر هناي يف
 ا 4 ا الزل امامي سوفوب هدكررتي كرز

 يف لزي مل ؛هتافو ىلع نرق دعبو .ةداقلاو ءاهجولاو ماكحلا 1 ناكو .ءارقفلل

 :مهلتع نمو **اوقلاهلاوعت (كلححنا«ناؤانا ساعلا ةماح .قسانل ا[ بهص

 د ارهط زا زاحا رسلاو هالبل ايفو قارنا ذك هلع راقنلا نيب قاع
 لمعو .ةريغصلا هتلئاع اهنأكو ةمألا مومه لمح .رضاوحلاو دالبلا لكب طيحي داكب
 نيسوق باق ناك هل لمعي ام نأكو هرمع نم ةقيقد لك يف اهدوعصو اهتضب: عورشل
 0 ا ا كل باك اهدا

 نا يردي نكي لو اديحو املا ثئانم نادرا للا «زيكيح او .ايرأ افيدرش ارك اك

 .يردي ناك هّلعل وأ ...طقف هتيادب كلت تناك لب يهتني ناك ام هعورشم

 لادن الكملا ل صنخراوو لق ةفوعلا "نيقفالترالا لكل نإ دع ىذلا عل خرلا نأ

 ديسلا هنا .دالبلا لك يف اهرثانو اهنضاحو ةيادبلا ةرذب لماح هنأب «بهذلا يداو»
 .ىدابآ دسألا_ ىناغفألا نيدلا لامج



 ١ يونا

 اهفلختو ةمالا ةمزأ قافآ كردي أب دق ىناغفالا نيدلا لامج ناك ءرخآ عقوم ىلا

 كانه لازيام ناك نا .حالصالا يف لمألا نا دجوو اهيلع برغلا لود بلاكتو

 تفاح الا طاع ]ابا اطل !ةهباهز | دط لنا ةليضقاو

 نيدلا لامج ديسلا ناك ةرهاقلا ىف ةماقالا نم طقف ًاموي نيعبرأ دعب اذكهو

 ةلودلا ةمصاع ةئاتسآلا ىلا رحبيو هتلحر تاطحم لك ىلا هتقفار يتلا هبتك لمح

 : دلعي : هكدا نوت .دق وسلا ليم اظلسلا' اكمل ل9 مةينامعلا

 يف ًاوضع كانه نّيعو ًاراح ًالابقتسا ةيادبلا يف ةناتسآلا هتلبقتسا دقو

 ايم ايمو« يناعخل لكشب ًايفاقث..عساؤلا هطاشن أدبو «فراعملل :ىلعالا سلجلا»

 نم مالسالا ريرحت ىلع زكري هثيداحأو هتاودنو هتاريضاحم ىف ناكو .يوناث لكشب

 نكلو .هتيناهربو يمالسالا ركفلا ةينالقع ىلا وعديو ةفارخلا نم ركفلاو لكاوتلا

 يف ةريغلاو دسحلا ريثي هب طاحأ يذلا جهولا أدب دقف ءًانسح ّيفازخ ارق لخروج

 زكرم ىلا حتفلاو ةوقلل ةصاع نم تلّوحت دقو اهلحارم رخآ شيعت تناك ةمصاع

 .ةهج لك نم عامطالاو سئاسدلاو رمآتلل
 انتقو يف ايجولونكتلل ةيلك لثم» نونفلا راد يف اهاقلأ يتلا هترضاحم تناكو

 تناك ,ةضهنلا لوح هراكفأ ًاحضوم «تاعانصلا» نع اهيف ثّدحت ىتلاو «رضاحلا

 تروطت دقو ,نمز ذنم هلوح عمجتت اهرذن تناك ةريبك ةفصاعل ةيادب ةريضاحملا كلت

 عم ىناثلاو يناغفألا عم امهدحأ ,نيركسعم.ىلا ةناتسآلا تمسقنا نا ىلا رومألا

 اهيلع رطيست يتلا ةلودلا يف ةينيدلا ةيمسرلا ةطلسلا لّثِع ناك يذلا مالسالا خيش

 ناطلسلا هنم بلط هيلع موجها دادتسشا عمو .ديعب نمز ذنم ىفوصلا ركفلاو ةفوصتملا

 ةرهاقلا لصيل اهرداغف .هلوح راثملا جيجضلا ًأدهي عير ةتقؤم ةرقفل ةناتسآلا ةرداغم

 .م 187١ (سرام) راذآ يف ئرخا ةرم



 قولا ةورعلا 4

 ناكو هيلكنالل قدأملا بتاجل ىناغقالا زاحا دقو زيلكنالل ًايداعم ناك يذلا: ناخ

 .هتايح ةياهن ىتح همزال عاو رايخ لوأو هل يسايس فقوم لوأ كلذ
 كم لزتنام ءاعثاا د 142/4 ىج ىاشس اففأ قا ةراغفال (ةايقعرتلزرمتا

 تراجي لذا فايل نال مظعأ دلع طيمالاوقس و كح ف! الاقي اية بلوألابرياؤاولا

 اهتافو انعر:ضزيلكنالا ,ديرآتلا لقتنإ دقوا !هلعانخنو ناهي دمح!تتدود دنع م35

 ناككو مظعأ دمحم ركسعم يف ةميزهلا عاقيإ ًاريخا عاطتسا يذلا زا لوجو املا

 ًايقارم | لصاحب ىتاعو هيض انعنولك لف عارفا ىلا, ن اعفالا ىلع ةّدسلا ةمدقم كلذ

 ىلا هباهذ مدع ةطرتشم دالبلا ةرداغمب هبلط ىلع ةموكحلا تقفاو نا ىلا لوباك ىف

 :اييفتاعفم ل زعقعا ناك لنلا وظحأر ديف يعل دل ىح ناريا

 الثخلا كلتش ريادكنالا نادك اهاصمع ديلا ةلإ ب رط نم" ةماما' نكي. ماو

 ةانلخلا لاشي لا اهيلاودعلا زباب قا نفح اوس راتبا اعل هجر ذيفا وسنعمل رج نظل
 هلوح فافتلالاو هئاقل ىف مهتبغرو هل دونهلا نيملسملا نم يأرلا ةداقو ءاهجولاو

 اهلياعتاني طاب (زكت_طاتسا طي ربل نشل ملاك كاتو ارجل ينل ةزابخلا بتفتح افلا وهو

 هنوبكري زيلكنالا ناك دنا ىلا هلوصو نم طقف رهشأ دعبو .هئاقب لّمحتل دادعتسا
 هيساكلا ىرتإ ل امس هوه لل هيفا لل وي ا اعحا

 تاكو ءةزرهاقلا نما ىناغفالا .ىيردلا لامج *ديسلا ليو م.1875.ماعلا:ىفو

 اهدوعصو اهتيندم قيربب ةفحازلا ابوروا نيبام ,تارايتلاو ثادحألاب اهموي جو

 ,نيملسملاو مالسالا ءاقب ملحو ىسايسلا ىخبراتلا ءاتنالا ثيح ةناتسالاو ىداملا

 نيب ددرتملا ىويدخلا رصقو ةلادنعلاو ديفا ةيرحلا يف اهقوقح ديرت ةما نيب امو

 اهزكرمو رصم ايفارغج اهتذغ يتلا ةيروطاربمالا مالحأو ةطلسلا ىلع فوخلا
 .ميظعلا

 ةلودلا لاجر رابك ىلا رهزألا بالط نم ءسانلا هلوح فتلا ةرهاقلا يفو

 اكفدتي حور قكلسال قلما سلا وزعماء ولسنا و كال وريث نكلورتس انما



 0 ةللوتملا

 .نامز لك يف ةيهالا ةّنسلا هب ترج ام ناك ناو .هيلا تفتلي املق
 لقتل ليدخل فاللي كيارخا لاجاوإ رش الند لاق ىف ىايزدلا قل لاراب

 ديلسلا لب ففووزرعملا وهو ءِكَلَقلا ب قارجلا فاما مج عالطالاأةساوأ منمألا لاو فعُأب

 ملعلا ةبلط ناكو ..ةيلقعلا مولعلا ضعبل سيردتلاب لغتشا «ىناغفالا نيدلا لامج

 امب نوبهذي نورئازلاو ,ةلاطبلا مايا مهدالب ىلا فراعملا كلت نم هنوبتكي امب نولقنتي

 اهةلثنلا باجج فو ,الؤقع تببعناو ,لغاشم: تظقيتساف !مهتايحا مالا ةثولاتل

 :.تاروتيشلا هضخنأ

 ءارثاو ًاجاتنا اهرثكأو هتايح تاونس بصخأ نيدلا لامج ئضمأ رصم ىف

 نا ةميق هل اوعمتساو هلوح اوفتلا نم. ماما فشكو ًاثارتو ًايلع مالسالاب متها دقف

 انيضيالاهاةمالا لعل نانمتيق ونادي هجم لم نك درللا انونضم ىف ادمالا:كاوج نكسب

 طاطخنالاو طوبهلا ةلاح نا كردأ دقو ءىبرغلا رامعتسالا ةهجاوم يف ضبغتل اهثارتو

 يناغفالا لوح نمو .باطخلا بولساو ةغللا اهيف امب ةراضحلا تاودا لك تباصأ دق

 لاف اة سالتو اه دنطلا نفل ةريصق ةرتف يىفو ,ةديدج ةغالبو ةديدج ةغل 55

 هيلز ك1 عابس ا زيبلك ًازيعأتأ ثرقأ يتلا تالجلاو فحصلا نوردصي نيدلا

 .رشع عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف رصم يف ةيسايسلاو

 مث قاحسإ بيدأ اهريرحت سأرت يتلا «ريصم» ةفيحص رادصاب لمعلا أدب دقو
 هذيملت اهردصأ يتلا «قرشلا ةأرما» و ًاعم شاقنلا ميلسو قاحسإ مساب «ةراجتلا»

 .ىناقللا ميهاربا

 الا رمالا ةياهن يف نوكي نل رصم ةيضق مسح نا كردي يناغفالا ناكو

 ةرشابم هثيدح هجوي ناك هتارضاحمو هتاودن لك يفو ءرصم بعش ضايهنتساب
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 : هذبع دمحم ةرزاؤم

 نم ةليوط ةرتفل هذيملتو هقيفرو نيدلا لامج قيدص هدبع دمحم خيشلا لوقي

 ةئس لبق ريصم ياها نا» : اهيلا ىناغفالا لوصوو ةرتفلا كلت يف رصم ًافصاو ضل

 0 ل

 هدأ” ئرتازالو هدفت دارا ليضيف فارصتي مهراومأ ازاي دتد لف هفعل ةيبنتسللا قو

 اهيل: لجع ىلا مدلقكي ةدارا و بيدالب.ةيرادا اق دبي نا هل قحاايأر هسفنل مهتم

 ىويس ةفيركسملا يبول يميل اققالاعغا علي اودلمت الو هبحأل لح ليصل ويطيل كمال

 دعبلا ةياغ يف اوناكو هيلع مهبرضضتو هب ةموكحلا مهفلكت اهف نوفرصصم نوموكحم مهنا

 نم ةرثك عمو .ةيبوروا 1 ةيمالسإ تداكأ ريل ئزؤحالا كالا هيلع اناث“ ةفزرعم وع

 ءأتازكاذ ئافلا عاراتلا كلذ نا ىلع ادم اداهغ نال انيفا ملعتاو ابورواللا: مهتمة هذ

 يتلا فراعملا كلت دئاوف الو رافسالا كلت تارمث نم ءيشب يل اهألا رعشي مل م07

 -ه ١7817 ةنس ريصم يف «ىروشلا سلجب» عدبأ اهات العاسا انا عمال رابيبتتكا

 ًاياوبمهاا نارا نهد الل |نالطم ىف انألع عطونا لاهالا ملعي نارهتحب نم ناكور م 7

 قحلا كلذ ناب: ميسنلا ونا ءاصغأ اقول ميم دس: قضت لا,اهنفادفلا معرب

 ..ةيروشلا ةئيطا هذه ليكشت هيضتقي يذلا

 ندم نادك نلسنا ادباوؤزلاس فالي لل عل معا نإ دجال زكي ناكها

 ايلا هّجوتي يتلا ةهجولا وأ ,هل تمسر يتلا قيرطلا نع هركفب ليمب نا صخشل

 نا هنكمي ناك له ؟ كلذ نم ريخ ةهجو كانه نأب ميلسلا ركفلا هثدح ول !مكاحلا

 اهلا نأ: طلال لع ىن طنا لك ناجع ناك هتافقلك ةاركسياب مهول اها لح
 .لاملا نم ديرجت وأ .حورلل

 تأ قد و عادا ايل نيلطنت »ل67 هيب تناك األ ءاذه لع سانلا اينو
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 دهجب ًالماع نيماعلا يلاوح اهيف ىضق يتلا يابموب ىلا يناغفالا ةنيفس تلصو

 ,دالبلا يف ةيسايسلا تايلاعفلاو ىوقلا لكب هتاقالع قيثوت لجأ نم فضوي ال

 ناكل اغوخ راطاملا زيلكدألا هيلع قيض"ز صم يف ةيبارعلا ةكرخلا تأذب اًندنكل

 امدنعو اتكلك ىلا يابموب نم لقن دقو .ةكرح ا يف ديعصت ىلا هتالاصتا يدؤت

 عورشم أدب ةنانكلا ضرأل زيلكنالا لالتحاو رصم يف نييبارعلا لشف رابخا هتلصو

 مسا تحت يملاع يمالسا ليكشتب دعب امف لثمت يذلاو ,.جوضنلا يف ريبكلا يناغفالا

 .ملاعلا يف ةيمالسالا ةمالا لاجرو ةداق نم ريثكلا مض «قثولا ةورعلا»

 راي ةاثي لام رجا
 ببسب ةقسايَشنلا هحاطاسعتل ًايكرلل ازاي: ةنقفلا/اقللج ىف ىناغفالاةزاحجلا

 يمالتشالا دلبلا رثصم تناك ذا:.اهريغ ىف ئنايتسلا هطاشن هجاو ىف:تققو قئاوغ

 دقف ,ةيسايسلاو ةيفاقثلا تاطاشنلا هيف زكرتتو ةفاحصلا ةيرحب ىظحي يذلا ديحولا

 راوهتلا رطويركفملا|قلقتغاو ءل م87 العلا ةيبارغلا ةاروؤتلا نابإ زفاكتال ءاقلتحي

 .لطح |ووجسنو العقلا و اكتازلملا القلخاو قيلالا (قضغللا اوفناورالطعبلةيلطما وتخلل

 ةماعلا تاي ىحلبا

 ىأل ةمئالم ريغو م /١18601 ماعلا ذنم ةيناطيرب ةرمعتسم تناك دقف دنا اماو

 اماو .ةيروثلا نيدلا لامج ءارآ لمتحي نا هاشلا عطتسي مل نارهط يىفو .ةظقوم ةكرح

 تارايت كلانه تناك يناغفالل نيديرمو ءاقدصا دوجو نم مغرلابو لوبنطسا

 .لمعلا ةيرحب هل حمست مل ةديدع تايصخشو

 مكحلا تحت طقس دقف رخآلا مسقلا اما تطقس.دقف ئرخألا نادلبلا نأ ابك

 نعم:فئاتتبي يكل ابوروا.ىلا نفاسيانا الا رايخ ىئاغفالل قبي لو ءىدادبتشالا
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 نم نيفرتملا ةقبط دض مهقوقح لجأ نم اوفقي نأل ,نييرصملا لك .نييرصملل

 لك ددهت اهاري ناك يلا يبوروالا رمعتسملا عاطا اوعي ناو كيلامملا يقابو ةسكارشلا
 رتطيلاتااوج أملس اياز يرااستلا اقاادقالا براك القا دز .ةيبؤطراقم قس
 ةسايسلا رارحأو ركفلاو يأرلا هوجو مظعم مض يذلا «ينطولا بزحلا» ,ةثيدحلا

 ماع يبارع ةروثل يعرشلا بألا وه بزحلا اذه ناك دقو .ريصم يف شيجلاو

 .م ١مم

 ريصق نمز دعب اكردأ اسنرفو ايناطيرب نيتيرامعتسالا نيتلودلا ىلصنق نكلو
 ّسدلا :ققن ةلضع تدب, (نييدلا لاضح هيشلا|ةءاننعب تحت عمجح يتلا كلت ةفصاع يأ

 .ضيرحتلا نم ريثك ىلا ةجاحب نكي مل يذلا قيفوت يوي دخلا ىدل ضيرحتلاو

 اهسفن ةجردلاب يبوروالا رابعتسالا حلاصم ىلع ًارطخ ناك- يناغفالا لجرلاف
 قضيتي اكفنا و وامل الا تنادي: رع رطب ركع تانك كلل

 .ةفارطتلا اكن احا أل اوع قدم ناقتسسامتا

 ديتقا.م 1874 (سطسغا) بآ 4 يف ةرهاقلا يلايل نم راح ليل ىفو

 ىلا ذخأ رجفلل عاعش لوأ عمو ءةطرشلا زكرم ىلا هلزنم ماما نم ًاديحو ىناغفالا

 ناك ةرهاقلا يف .رمصم رب ةرداغم ةنيفس لوأ 5 ةنيدملا ءانيم يفو ءسيوسلا راطق

 يذلا لجرلا رهظ يف نعطلاو تاماهتالا نم ليسب مهتلعف نوطغي هلاجرو يويدنخلا

 كلذ يف ثدح ام ناك .ةسايسلاو ركفلا ىف ربصم مجن طقف ةليلق مايأب اهلبق ناك

 قل ايضقلاو يليتشبالا تاؤايلللا اي تاق ًديقاتملالاالقنا: راخلا وساتلاراهتيللا

 مل بالقنالا نكلو .ةعقوتملا هتكرح ضاهجال ةيريهامجلا يرصملا بعشلا ةدايق

 خيرات نوئيضيو قيفوتل نوّدصتي ىناغفالا ذيمالت ناك طقف نيماع دعبف ءًالماك نكي
 .ىبارع ةروث يف ةثيدحلا رصم
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 ةيمالسالا ةفاحصلا جف

 انكنتضنع م ةلرجاوادطا لع. وقولابةواارعلا,ةلاهمع امضعأ ىفحا نا لضحو

 ةديرج مايألا هذه ىف مط نوكي نا اوراتخاو» : ةديرجلل ةيحاتتفالا ةلاقملا ريشت

 نشي.زاب ةني دمكاةّرَح ةئيادم ىف: نؤكت-لاوىبرعلا,ناسللا ىفوأ مهادنغ نانبتلا ل فرشأب

 ًاهيبنت ةيصاقلا راطقألا ىلا مكت اؤنض ليصوتو مهئارآ ٌّثب نم اهتطساوب اونكمتيل

 ««لهاذتل ازيكتو لقاك

 .(اط ماصفنا ال قثولا ةورعلا .يحرلا نمحرلا هّللا مسب) : اهفالغ ئلع بتك دقو

 .قاغفالا ىيستحلا نيذلا لا هنا

 .ةدبع دمع معلا لو لا كا

 .ةيقرشلا تاهجلا عيمج ىلا ةديرجلا لسرت

 يف هرشن ةبغر ,ناك عوضوم يا ف لئاسر وا ريراحتب انيلا ثعبي نا ءاش نم

 :اناواسملا ادبم ةديجرلا ةرادا لا اهلسربلف يهم رما لع للا 000
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 هعافك ناك يع لونه القرم ابا ول تقجل اةزاقتع ور اديب كاك ههطادقن اك انج
 نادلبلا يف مهمئارجو مهدادبتساو زيلكنالا دض ًاهجوم يسيئرلا يسايسلا
 ةماعلا

 قحتلاو ءرصم يف يبارع ةروث لشف نم ماع دعب سيراب ىلا يناغفالا لصو

 لعشر فصول فلا .توريب يف ًايفنم ناك يذلا ,هدبع دمحم هقيدصو هذيملت هب
 دادعالا هدبع هقيدص عم يناغفالا ردصا «لترام» عراش تارامع ئدحا حوطس

 ةيغمجلا مسا تذخأ يتلاو ليجلا كلذ لك ىلع اهتامصب تكرت يتلا ةديرجلا نم ىلوالا

 ةوفص نم اهءاضعا راتخاو اهسسأ نا يناغفالل قبس يتلا (قثولا ةورعلا) ةيرسلا
 .انكسب وما كاع د ناو: ةيماللاسألا ناذلبلا يفلت نم .اذيمزتلملا قيركتملا

 تزوغاطا ابنك نق : ةيزاكلااةهمآا ليلا ميتا عزل طحنا نخاع

 ىلع ةيعمجلا مسا لديو ( اهل ماصفنا ال قثولا ةورعلاب اكينتسا داقفا هناك نقلنا

 ناكو .تيغاوطلا دض اهاضنو نيدلاب اهكسمت ىلعو .ةيمالسالا ةيودحولا اهفادهأ

 نع ةصاخ ةروصبو ةملسملا بوعشلا قوقح نع عافدلل ًاهجوم ةيعمجلا ماتها
 يتلا ةئيسلا ةلاحلا نا» ,يناغفالا لوقي .مهدلب زيلكنالا لتحا نا دعب نييرصملا

 رصم نا ًامومع نيملسملا سوفن ىلع اطاتحا لهسي مل ةيرصملا رايدلا اهيف تحبصأ
 اهعقومل ًارظن اهاوس اهلحيال ةلزنم مهبولق يف اطو ةسدقملا يضارالا نم مهدنع ربتعت

 تناك ًانيمأ بابلا اذه ناك ناف نيفيرشلا نيمرحلا باب اهنألو ةيمالسالا كلاما نم
 ضعبب لصتت نا كلذك ةيعمجلا تلواحو .«عاقبلا كلت ىلع ةنئمطم نيملسملا رطاوخ

 عم ةديكألا طباورلا تدقع دق ةيعمجلا نا» نيملسملا قوقح ظفحل نييبوروالا نييسايسلا

 اماو .«ابوروا لهأ نم اهنع نوماحيو ةماعلا ةلادعلا نوبحيو مهباصم نم نولملمتي نيذلا

 مان علع قرشلا يف ةيسايسلا فورظلا اهيلع هتضرف رمأ 010
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 فرعن نيذلا ىلا لسرت (ةلجملا نا)» : لوألا ددعلا يف ةيحاتتفالا هتلاقم ىف ةديرجلا

 انيلا لصي مل نمو ريقفلاو يىنغلاو ريقحلاو ريمألا اهوادتيل لباقم ذايب لئاج مهءامسأ

 ىلع هتماقا لحو هب فورعملا مسالاب ةديرجلا ةرادا ىلا بتكي نا الإ هيلع اه همسا

 .«هديرب يذلا جبنلا

 ضعب لءاست دقو .قثولا ةورعلا ةيعمج نم ىتأي ةلجملل يملاملا ردصملا ناكو
 نألب,ةلجملا:تائيعاشم/لسوأ دق لامعا فاطلنسللا نوكي نا[ لاقل قع: قيمدابلا

 نع عفادو سيراب يف ةديرجلا يناغفألا ًاشنأو» ةيتاذلا هتمجرت يف لوقي يحليوملا

 (يناغعلا ةفيلخلا :يأ) نينموم ا ريمأ مسأب ةدحولل نيملسملا اعدو نيدلا قوقح

 ةناتسالا نم ةرشابم ةدعاسم كانه نكت مل هنا رهاظلاو .«يويدخلا اذه ضغباو

 ديؤي امو .ناطلسلا حلاصل بصت ةلجملل ةيمالسالا ةيودحولا ةسايسلا نا مغر
 فقوت ىلا تّدأو رهشأ ةينامث دعب ةلجما تهجاو يتلا ةيلاملا لكاشملا ةرثك كلذ
 ليد ىف.

 : «ةورعلا» ةناكم *

 ماعلا (سرام) راذآ ١7 سيمخلا موي ىف قثولا ةورعلا نم 0001000000

 تقرت« هلارهشأ_ةلئامث لارج تاويعسا (هياال ال ىوألا ب يدانضلاه),منتتااؤلع

 مانع (ربوتكا) لوألا نيارشت ١7 ىف اهنم ريخألاو رشع نماثلا ددعلا زودص دعب

 . 8غ

 يف ىقثولا ةورعلا تلتحا دقف ةريصقلا اهتايح ةرتفو ةليلقلا اهدادعا مغرب

 ةدي رج يأ اهيلا لصت مل ةقومرم ةناكم ةثيدحلا ةيمالسالا ةفاحصلاو ةكرح ا خيرات

 ةيماسل ا ةلافانا و حاعهسخت مولا ريف لا ةيمالتلالا ةفيجافطلا )اك دقق قالا( عب

 ةريزجلاو قارعلاو ماشلاو ريصم نم ملاعلا ءاحنا فلتخم ىف عزوت تناك ذا راشتنالا

 ةورعلا تعاطتسا عساولا اهراشتنا لضفبو ..دئطاو ناتسناغفا لاو .نارياو ةيبرعلا
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 كال اعلا ةداقلاتانعامطا#
 يف (11702١-80١ا/) اشاب لولغز دعس ةمهاسم ىلا رداصملا ضعب ريشتو

 يحلي وللا يهاربا ةهاسم ىلا ةراشا ىررخخألا قتاقولا ضعي ىف دجوت ها انك نادحلا

 تارولاو نرانولا ني ةييقح كرر نافاللا نافل يع قع ا
 دقو .نارهط ىلا هيتلحر ئدحا يف برضلا نيمأ نسح دمحم جاحلا هقيدص دنع

 الا نب امال وتو تاو ليف كات ولا ذه رم بع نايل ةعاح كرش

 ريس تيس 117 مقل ارح رخل ولا اعلا اكل سلال

 مساع تلاشت ياك نط ار القنا ع ةقرخلا نادل د كيوتل لا
 دال ءاحلا وا .اباقؤواب قر ةماقاللو قاشتاللا رو لع ةارتجأ قكذلاءامقاز قضابل

 |اهنيب تناكو . سيراب ىلا يناغفالا مودق ربخ عمس كانهو ايلاطيا يف شيعي ناك

 نم سيراب ىلا ءاج دق ىناغفالا نا تعم نا دعب» : لوقيو .رصم ىف ةديطو ةقادص

 ' :ماوتهلا ةوازدلا ةيلاوك مل ' لاليعتج ودبلا ةكعتلا

 يف اوضع ناك ىناغفألا يديرمو ءاقدصأ نم هريغك يحليوملا قايوهاظلاو

 دع نكد لو .ةلجل لب ةرمتالس) اقليم هيفا منها كتل فتي ىترل نمو رمل كيج

 يف اضر ديشر دمحم اذه ىلا ريشي اك .مجرتمو هدبعو يناغفألا الإ مضت ةلجملا ريرحت

 قب ارواب قمن ؟نارلل وارق نكي 110 كيلوت ماسك تخل علاق

 حور اهبف خفنيو اهححصيل خيشلا ىلا اهيقليو ةيبوروالا دئارجلا نم نادطنالا

 :ريقتل]

! 

 : ًاناحي ةديرجلا عيزوت اه

 ةحفصلا يف بتك دقو ءاناحت ةيمداسالا ناذدلبلا ىلا لسزت ةديرجلا تناك

 تضع دقو ا هك تلا دايما ع نا ا ددع لك نم وألا

 ايم وح الخ نو ار هم دع هسا يف ترس "اركم
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 متهتو .ةيسايسلا طباورلاو تاقالعلل ظفاحلا وه ةبستكملاو ةيتاذلا ىوقلا يف ؤفاكتلا

 يتلا ةلطابلا مهتلا نم ًاصوصخ نوملسملاو ًامومع نويقرشلا هب ىمري ام عفدب
 معز لاطباو مهرومأ قئاقح ىلع فوقو الو مهلاحب هل ةربخ ال نم مهلا اههجوي

 انتا راط افلا هطتوبصأل علخ اوقات :ةينذملا“ ىلإ أوم تبت ال فاطلللملا+ّنا | نييغااؤلا

 هلدمألا نيب ةيمومعلا تالصلا ةيوقت اهريس عيمج يف ىعارتو رولا مهؤابا

 .«اهنيب ةكرتشملا عفانملا دييأتو اهدارفأ يف ةفلألا نيكمتو

 اج تراك اد ازبثلخا ند محا علي ندا دع از ابع فادح اللام له قانا م تالق

 : اهمهأ نم ناك

 نع ةديرجلا ىكحت : ىناطيربلا ةصاخو ىبوروألا ا. ارقتبالا نيه تلي

 دلل اعتلال حروف ناو ممم حقيمل لعملة ويمتد وانطمؤا حشلل رار الايكارج

 اننعا3 هدا ملا امنع انااا بط طزلاو قابلا ميا اهلل يفلت قاع هايل!

 ةيلاطجا# ره نئلاديلا دفيع 3[ يهبل كفي ربا مآل ملا ]تاما قمتي, دع داخل ةكملتمملا
 اهيا اي» « هنم ضورفملا ءادا يف اوناوتي نا مهيلع ةرظاح هيف دجلاب نيملسملا
 مكقالخأو مكنيد دئاقعو ةلكسإرنعأاو تكلا ايلالو مكرايد هذه نويرصملا

 قدا لل ا6اءلكد اقل و اقليغ زاابف فخ رمال مامزسب اغازواذتلا رة دوف يكل نو

 خيشلاك نييرصملا نيدلا لاجرو نييسايسلل ةديدع تاداقتنا كانه ناك كلذ

 ةاديؤسملاةنقتنم ايكا قماواقملا كتبو ةقيلكنالا ةطاظلاب وجوب اودانأ نيتتلاىخوملا

 نع ىيققألا ثنخطي راطانضاب لابناو الهابنويقرتك نينيط لا يطل السسلاردااسراللا
 هدومصو يدهملا فقاوم ديؤيو زيلكنالا دض هداهجو نادوسلا ىف يدهملا ةكرح

 اناقازيللا يززيلكنالا مكاو ةيفاطإمإلا ةاسنلا هزتبالأ وج نق ةيابخالالا دج
 نمو .يدهملا دض زيلكنالا عم شيجب كراشت الار ةينامعلا اةلؤدلا قغيديويووةووغ

 ىلع بيهرلا هموجهو ىناغفالا ةروث نم لانت نأ نع تزجع ايناطيرب نا فورعملا
 ىلا تلسرأو كلملاو لاملا حالس ىلا تأجلف اهذوفن مغر نيرمعتسملاو رابعتسالا



 قثولا ةورعلا 0

 ملاعلا يصاقأ يف ةملسملا بوعشلا فلتخم ىلا ةيظاقيالا اهتلاسر غلبت نا قئولا

 ثيح اريثأت قمعأو ةيبرعو ةيمالسا ةفيحص مظعأ اهرصع يف تناكو .هينادأو

 ةورعلا ريثأتاةجراللو هلك انعارق لب ريصقلا اهرشن نمز اهريثأت ئدم زواجت

 )514816-١11506( اضر ديشر دمحم ةصق ىلا ريشن نا كيفكي لوقعلا ىلع قئثولا

 ترّيغ ثيحب هسفن ىف قثولا ةورعلا هتثدحأ ىذلا لّوحتلاو «رانملا» ةلحب ءىشنم

 ملاننللا ياو .ارولستلا أنجزت هبات نلت قا ضا)» داي سرع قا تاجيل

 .«قتولا ةورعلا» خسن ضعب هدلاو تاظوفحم يف ئار ةنس 1/8 هرمعو م

 لك ناكف» : هلوقب هلخاد يف جلتعا يذلا ىحورلا بالقنالا كلذ هسفن وه روصيو

 هوا كالا جوطباب يناشاوو ل ا قو مرلط :كاويكلا مول د هرئاو ازكيمالع
 هطحألا رتل ناهز« لاس ليلا ان افك فاو از اولفا خلا درو ا رمابإإ لاذ خفر كاغطسمتلا

 ةلأسملا يف ةيسايسلا تالاقملا ريثأت هيليو ةيمالسالا ةيحالصالا تاللاقملا كلتل

 نيد وه لب طقف ًايورخا ًايناحتوز سيل مالسالا نا» اضر ديشر لوقيو .«ةيرصملا

 قلدداضلا# للا نالفقتال اقعياددع هانضاقن نم وتد عاورخلا ئايطلإل او اهور
 1 .«قدعلاومتلملا زيفشمو للا هقيلجمل حركت للا ببلطارألا

 نيالا ارد اوابغا لب اان رافال املا ابها :نتؤلا 8 رازلا كفا

 دالبلا ىف مهتالخدتو نيرمعتسملا ططخ ئلا هيبنتلاو مهقوقح نع عافدلاو ًاصوصخ
 ةسايعسلا لا هواش يجادل كل اعلا لاه ةماعلا ]1 علل وهيب الادخلاا

 تابجاولا نايب نم ناكمالا يف ام ىلع نييقرشلا ةمدخ يف قأتس» : ةلئاق ةديرجلا

 اهكولس بجي يتلا قرطلا حيضوتو فعضلاو ظوقسلل ًابجوم اهيف طيرفتلا ناك يتتا
 كاءاطلملا انذ ءاظنلاءلفتعا# ولعل الع دقت زئاززع نبدا ثعجلاو اكورف اذاكر ا دعا

 قفدوهظلا: ناآؤببةلكدلا اعللاعتل# لكل غااكتالاو ا ناقل !ااج وأن كلعسا/قلا.هيلكلا ماع

 ءابآ اهيلع ناك يللا لزوفألا وطلب /كاشقلا لل هولي تاغا:ثزاؤوكلا عقدل ءوعلا يطا

 نا ىلع هبنتو .:اهنئمأَو ةيبوروأ ةلؤدٌرعأ هب كسمت ام يهو مهفالساو نييقرشلا
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 قوه وللا اما تلاوه وهشا كح لم ديد: رظمسما: دعب دعا وتاكل موطأ
 ال بناوجلا ميخاولم ميلطعا ةقفعلا لوثشلازجلج مهنع:لا وعزا دج ول اجاوب

 ناك امبر اذه ناف .ادحاو اصخش عيمجلا يف رمألا كلام نوكي نا اذه يلوقب سلا

 لكلؤ ل نيدلا منجدمتز ةهجاوو نآرقلا. فعلن ,قاظلس نكي ناوجرا نكلو ا رجيع

 .«هئاقبب هءاقبو هتايح ناف عاطتسا ام رخآلا ظفحل هدهجب ئعسي هكلم ىلع كلم يذ

 نيملسملا قلختابسأ |وقنولا(ةؤنزعلا .تيتقانل !ةنيلالظتمملا كفا خت ايايسأ غال

 لهجو ربجلاب مهضعب ةديقعو مهاوق تّتشتو نيملسملا قّرفتك ءاهضعب نع تثدحتو

 رظن تدقتناو .ملعلا لامهإو ماهوألاب كسقلاو مالسالا قئاقحب ةفرعملا مدعو ماكحلا

 امهو مهلعج ةقيقح ا ريغب نييبوروألا ىلا نييقرشلا رظن نا» : نييبرغلا ىلا نييقرشلا

 كاذك اتاي دهتاؤهأ) ف نمهئاوزاجيو ًاهركلز هنا ذقأل قاوطلتسسي لكلا دم معو
 تاياكح يف مهتاياور نورصحي» مقبل هتاررسو 3دلاسلا«ءاندذلاز صورا دك

 .ةمدقتملا ممألا ءابدأ كلاسم اوكلسي نا مهيق انواجرو ..ةيلزه صصقو ةكحضم

 نوكّرحيو ةدماخلا ممهلا هيف نوضبني ًاقيرط مهراعشأو مهتآشنم يف اوذخأي ناو
 دي مسالا نم اهيقباس دروم ةمالا نودرويو ميشلا مراكم نويحيو ةدماجلا بولقلا

 ىلحتلا يف اهءامنو ممألا ءاقب» لعج هللا نا ةدءاحيضلاو يناغفألا دقتعا امكو

 اهفالتخابب فلتخ الرقتيلم ةّئس ابنع ىلخبلا .قاام زامداواكةلج كدسو_لئاخللاب
 ىف قدصلاو يأرلا يف ةماقتسالا قيم ,لئاضفلاو نكايششلا لانبعب لهجاال ويبكإالا

 .«..هتيامح ىلع نواعتلاو هرصصنب مايقلاو قحلا ىلع ةيمحلاو لدعلاو لوقلا

 : ًاريخأ تفقوتو ا#

 ةورذ يف اهيف رامعتسالا ناك ةساّسح ةرقف يف قثولا ةورعلا ةديرج ترهظ

 اهناقلو بت: نيملنيسللا وقع لع عساأولا ىيمعلا اسريتأت.ئملاارظنو ة دفع ولدت ايمرتك

 عفد ةيادبلا ذنم زيلكنالا لواح دقف يناطيربلا رامعتسالا دض ةمراصلا ةيمالسالا



 اقتولا ةورعلا 3

 ئوتف ىلع هنم لصحتلو يدهملا ةكرح يف هيأر هلأستل ندنل ةرايزل هوعدت يناغفألا
 ةضيردقلم هلكت العار تت هلئاه و ادلوتإللا ا اب ولاا
 كليب ا ةيماالثبت الا تلامنواكدملا عض كدا انقر !ةيمدوكني اهلل وقوم
 كلذل» : ةيمسرلا عئاقولا بسح 00 دراوللا هل هلاقا امج: ناكؤ.«!الؤلاو ةدوملا

 ىدهملا ةنتف روذج لصاتستف هيلع ناطلس ةفصب نادوسلا ىلا كلسرن نأ انروصت

 .«هيف ةيناطيرب تاحالصإل دّهمتو

 ةيزيلكنالا ةيلقعلا نم رخسو يناطيربلا خفلا يف عقي نا يناغفألا ضفرو
 ىناغفألا ركذيو .«هشرع يف فرصتت ئتح ايناطيربل اكلم سيل نادوسلا نا» :ًالئاق
 .يدهملا ةكرح نع ىناهعلا ناطلسلا ىضر رخآ ددع يف

 هاش ادب مياهها جلا لك انلملا وه وما شاك ونظم النالا اخ ارلا ل
 نم» .ةيفئاطلا نامل كرتو ةدحولا ىلا بوعشلاو ءاملعلا تعد دقو .قثولا

 /«ةيفيدلا ةظكئاؤلا ءاينجال اًويطَبتيا اا اهب اوقارشا/ ولا ةثانرؤلا: وجي ء|ملعلا لع ةيمطلاولا
 نرفألا ةيانع تهجوت امو . قلتي ةظيازلا اخي كولا زورو هظيأرع ةظبار ئوقاوناذ
 ةفاعي دلا:بانجرأ ناب انتي داعاجخلاا#ةتبانالا اراكشأل ثا قرا ةعباستلا اكفألا_كتنانملا
 ليملا» .«ًاَبَعشو ًابرإ اهوقّرميو ةيمالسالا ةلملا ءانب كلذب اوضقنيل الإ ةيمالسالا
 تافص هذه لك مالسالا ةزوح ظفح يف ةبغرلا قدصو ةدايسلل عّلطتلاو ةدحولل
 .«نيملسملا سوفن يف ةنماك

 نييناثعلا وعديو رمعتسملا مهودع دض ةدحولا ىلا نييرصملا ىناغفألا وعديو
 هك )وع شلل نيفاعسألاو ا نيسناوألا» ةطووتمسلا كيرلا قديس ةنولناكم مالا
 و د يب ومس الج بع ا .زيلكنالا
 رمأ يهو مالسالا اهبلا وعدي يقلا ةيساسالا لارا هاير هر عانمإب
 نم يمالسالا ملاعلا حبصيل ناوألا نآ له» : ايزو اش ايدي كو ةيض انانو كو در
 ..نآرقلا اهلهأ عمجي ةديقعلا ةدحتم ضرألا ةلصتم ةّيمالسإ ةلود رواشب ىلا ةنوقأ
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 نع عانتمالا ىلإ فوخلا مهضعبب لصي فيكف ةبيرق هيلا لئاسولاو ةيوق مهصالخ

 .«مهنع عافدلا اهمف ام مها ذإ مهريغ نم اهب ىلوأ مه ةديرج مالتسا

 ىلا لوخدلا نم تعنُم نا دعبو قثولا ةورعلا دض مهتكرعم يف زيلكنالا حجنو

 :ايتلا سلو. للاخر ا نيفاع غل اءانهتئاوتق ىلا لصتيخأ ةنيازجلا مطّملطي ل نومصاا ودنا
 رشع نماثلا ددعلا رودص دعب ًايئاهن تنهوش مققْؤتلا اهلع فورظلا هذه تضرفو

 ه١١٠١١ ةجحلا يذا؟1/م15/١1884/3 يف

 دالبلا يف انراكفأ ّثب انزجعيال» : الاق هدبعو يناغفألا نيلضانملا نكلو

 ٌقح لا راصنا نإف لاح لا اعد اذا رع ةليسو ةّيأب وأ ةديرجلا هذهب ناك ءاوس ةيقرشلا

 .«نوريثك

 نع (14140-1104) رسجلا نيسح خيشلا ينانبللا ملاعلاو بيدألا لوقي

 ثذياتس هن ؤلا عورملا ةدي رح نأ قف كبتنل دحأ ناكام ةنإددا# خوتولا ةورعلا ريثأت

 ناولس يقارعلا ميعزلا ناكو «..نامزلا اهيلع لاط ول يمالسالا ملاعلا يف ًامظع ًابالقنا

 نزل ل اح نم ةروث عقت نا كشوي» : اهدادعأ را دهاش الك لوقي ىناليكلا

 .«!اذه دعب يذلا ددعلا ءيجي نا لبق ةديرجلا
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 لوول هلو طملا رف هاركسط اولبتوا هليباشو اشعال عاجلا ا ازيك ملط اولو

 هذه انتدي رج ءاشنا ىلع انمزع» : قثولا ةورعلا رّرحت يكحي .رطخلا ةمظع رامعتسالا

 نينيبتم ريغ اهرودص لبق اهنع اوبتكف ةيسنرفلا دئارجلا يررحم ضعب كلذب ملعف

 دئارجلا ورّرحم ربخلا ىلع فقو املف .اهريسم ةقيقح نع نيفشاك الو اهبرشمل
 انير مهلك كلج 19 فنا هيطخللا نانا ةهاا اتضايشملاوتهذاط| ةلنع ده تسيللا دي نهلكالا

 اهئارغا يف اوجلو ةيقرشلا دالبلا ىف اهذوفنو زيلكنالا ةسايس يف ةديرجلا هذه رثؤت
 داليلاوةيارتجا فلل لش لاب يعدي ياش هلزسنر ا لكتست) رادع او
 ناك اذه لك .اهبلع رجحلاب ةيناهعلا ةلودلا مزلت نا اهوحصنف اوفرطت لب ةيرصملا
 :«انت دي رجب, نره'ددع لطأ رودص لبق مهنم

 : ةديرجلا ءارش ةبوقع ا#

 قلها ديقاءاخ زب هاش. ئ ديمو اعتقال ,الفمتكاو:هطموملا  تارسسا نادل
 ,ئرخا ًاقرطا دجي نا لواحنو:نسيرابأ ىف اهعبط عنم. عطتسي مل هنا.الإ :ةّدع لكاشم

 ةموكحلا تردصاف .دالبلا اهوخد عنم كلذكو مهداهطضاو اهئارق بّقعتب كلذو

 سبحلاب قثولا ةورعلا نم اددع زوحي نم هبجومب بقاعي انوناق ةيناطيربلا ةيدنهلا
 اولا بوسع وبل كرخلا هيل رف دقو هش ملا كح ناو رقم ةقخاوغبو ناععا للا

 ةزايح نا امك ةيرصملا دالبلا يف اطوخد نم قئثولا ةورعلا عنمي رارق رادصإب يرصملا

 يرام ا غلياس ماهو لت الا عوولللا ل هيض هيناوتاا طل كول زةعوطيت ضورشم ةديرجلا
 ةورعلا .ءاّرق ىلع زيلكنالا اهضرف يتلا تابوقعلا هذهو .«ًاهينج ١5 ىلا تاهينج

 دادعا القلاب اودع زيقك عما خرا نيينزيطلا)بولقا ف اف وعن تادجت وأ قولا
 نييررعماب وصعب فاعور ا كاستل[ جر اهتنتس ا هتافات: اضوو ]8 بتل عمق لاه هدي لا

 نجي و افوعي هةيؤإللا لسانا اليه اماءأا لتمر امج ىرعا وسم باعاوولا
 يف لامآلا ّنإف .تاقوألا هذه يف ماظع رومأ ىلع مادقالاب سانلا ّقحأ مهنأ عم



 مم ةمدقملا

 هيف هّجوي ناك يذلا تقولا يف هلوح فافتلالل وعديو ناطلسلل هدييات يدبي

 .هتافارخناو مكتملا,تايبلسل داقتنالا

 دلل دمع ناك هئاسإ فيكس ىلا تأ ديزدل يضاؤت وح ربعي ءاعارشلا |[ قو

 ناكو تتايسالا لا ورعصم قم اكفنم هقيسردق ئريجملا ةزئاغلاو تيهألاو للا جبالا

 هيلا وك ا لا ل ا تل

 ناو ًارهوجبالو ًامسا ال صالخألا نم لمحتال ناطلسلا ةّيتشاح'ناو اهترّولصتي يلا
 هحومطو ركفلا ةنلقع يف هءاراو ةلودلل يسايسلا ماظنلا ليكشت ةداعإل ل

 ةناقأت 01 ا هنخ نلف كنود فرار الع ضنا دا علا طر فمع ١ ف

 نك اهرهط" لع لك ناكو «ءاطخالا زيك كلقلا"ةيطل ديسمل عل نك

 ًايغاو انمّوم هيف ناك ىذلا تقولا يف هتلود ةمصاع ىف رئياعلا كارت ابيل اضازخلا

 رخآلا بناجلا نمو بناج نم نيدلا لامجل عمتسي ناك .ةلودلا ددهت يتلا راطخألل
 قوصلا عتيشلا يدايصلا ئنملا وبأ مهتسأر "لعو هيلغ نيننادلا ثم تارشفلا دع

 يف رمآتلا باطقأ ربكأ نمو ناطلسلا نم ًابيرقو ةقيرط خيش ناك يذلا ,يسايسلا
 ؛ةيناشلااةلؤألل ا دمصأع

 ريسعو ةلاتتسلالا فاى اغتفألا دلفسب ئاذلا لئاذلا يهل" نروزايناف ًاكالقو

 اوما ناجناة ور هلام: انا الإ ؛نيملسملا ذالب:ةيح وتلا وكطمو قاريااودنملا ق دن الاا

 اكردعلجم يتلا يه هتقاط الو هناميا الو هسامح نكي مل ,ينالتلا يف 10 قيقح

 .هنامياو همزع نم ربكأ ناك ةلحرملا يواهت
 رسنلا ناك نا دعب ًاماع 04 نع يناغفألا تام م 18417 / ه 1١١ ماعلا يىفو

 كاره ز تاني اوك ون داما ثق :ندكلا 4 دقو اليشم اكيغم ئوذدق داحلاب لولا

 تاك ترم« ةيفيكف :نآلا ةريبك ديهأ ديم مل كلذ كلو اموت تاما عرتسلا

 ٌدح يأ ىلاو ةجرد يأ ىلا حضوأ يذلا هتوم نوناق مامأ ةريغص ..ةريغص ةلانملم

 .رايهنالا فقوي نأ بعصلا نم ناك



 ةّمألا ّمعت يناغفألا راكفأ

 مث ناريا مث ايسور ىلا اهنمو ناري ىلا سيراب نيدلا لامج رداغ 1881 يف
 .ءاعلا رار نت

 ربك ةولكح دوف ناووتسا كا ا للا ةنس فو

 ًاقلق ناكو ,م 1877 ةنس يف مكحلا ىلوت دق ناك يذلا ديمحلا دبع ناطلسلا ىدل
 للا ردح ته و تدم ىلا ةنظلسلا لعاابواروا رظح كرد 0

 106 ايوا عايباس هيف تعط عدلا نمرلا ماج دقو نورك ةنالث نم رك ف
 امب ةيناهعلا ةلودلا مهتلت داكت اهراظناو اهدوعصو اهتّوق جوأ يف ابوروأ اهف هتايباجيا
 ديعي نأ حاطسا اذا الإ 58 نل دالبلا ذاقناو هذاقنأ ن نأ كردي ديمحلا دبع نام ايف

 7 ا سرب هدف رك ا رطب فيقع اديحرت فلوس ةدالار 2 ل ديخ
 نطولا ءازجا لكب ةقيثولا هتالاصتاو هتالاضنو ىناغفألا خيرات فرعي ديمحلا دبع
 32 تداكلا تار ادكح ان رخلا ىصقا ىلا ىرشلا ىصقأ نم يمداسالا
 مل

 تايبلس نم ةينامعلا ةلودلا يف ام كردي اا داماس ناك ةتيح ف يناففألا
 ارت لكم ل وحل ةمألا فافتلال يخبراتلا كرا ثا فاش ناكو .روهدت لهارحو

 وهو «قئثولا ةورعلا» ف ًاحضاو ناك .ديمحلا دبعب ةرشابملا هتقالع ًأدبت نا لبق ىتحو



 1 ةمدقملا

 قيل وراوألا ةنسلفلا تاخاطا ىلا هلسا عاملا فانك اةاعتخلا هخا وااو

 دلي ازال قاع 80( لاطول اعييطازةيقحل ا ودهزقا جيلا الفجل علل لارا ءاناقإو ولع

 ةلطك ةلغابإ غفار ةلذاسينألاب ثاؤاناطدلا .تاعلارأ 1 يارإلا ياهيجتلا 3:1: ةعلسر

 ا(تاكلترتلا

 :نيقرشتسملا عم راوح #

 نيتطقنلا ىناغفألا مباع نانير تسنرا ولت ثلا ىرزديطبسملاا| [لبع ةولاقافلو

 ال امب_ تناك ةيمالسالا ةنايدلا نا : ىلوالا : ةيرصنعلا نانير ةريضاح ىف نيتيسيئرلا
 هلل يعزل ةيلا لعلوع هيا اطيل كام ةين اغلا ال ميلحلاب ا لجلطت ل قط ا نا نلولو

 /ةفيضافطلا الرو .ةطيبلللا الا يىاب

 رايا ١4 يف ةيسنرفلا «ابيد» ةفيحص اهترشن ىتلا هتلاقم يف ىناغفألا لاق

 اوان انا رعلا كوالطسل هولا ناف «لوألا هللا اماق» : م5887 ةنس (ويام)

 وشتم اكاما .اهسفن ةيمالسالا ةئايدلا نع رشلا اذه َرَدَصَ ءافمإخيا دعي ةريضاملا

 يتلا بوعشلا 00 ما ,ملاعلا يف ةيمالسالا ةنايدلا اهب ترشتنا يتلا ةروصلا

 ناجل را ةلس كل واوارشل ةميعلا هت يلا ا تاكلنو اعنا تبا كنق

 ءهلامقو لضم ةلتفتلا ملعب تلالأ نوح, الاس دقلة انيؤر زي سلا ورا قياتر ا ءأل يقل
 لغ نوفكاغث مقتو :ةلعأ لبكا العلا بعجلات 0 مل, نولجبملا'ةيكيلاوت اكلا اةلسينكلا

 .(ةفسلفلاو ملعلا ىنعي) لالضلاو سيلدتلاب هنومسي ام ةبراح

 انك مهتفسلف نانويلا:نع ا ذخأ برعلا نأ سيطلب ةينافلا هطيلا العناق

 دق حتفلا قحب اهوذخأ يتلا مولعلا هذه ن ناديت او وباسل اليا للاةلادل شل اوافذفإ

 نم ةبترم اهب اوغلبو ايقطنم قيما اهوقّشسنو اهوحّضوو .اهقاطن اوعّسوو اهوقر

 ناسك دقو: «نيزدانلا”ةقدلاو تيبثتلا«نلع .ئطنتو ..قؤزلا ةمالس ىلعالدتالامكلا

 ناكو ءاهنع ترعلاةدعُب ةطنزيبو هوز: نع نودعبي ال ناملألاو زيلكنالاو نويسنرفلا



 قثولا ةورعلا قرأ

 : يركفلا هثارت ا

 مويلا ةفورعملا هرداصم داكتو بوتكملا ثارقلا نم ريثكلا ىناغفألا كرتي مل

 ىلع درلا» : يناثلا هباتكو «ناغفألا خيرات يف نايبلا ةمتت» : وألا /مباعقان لك نيلطقفت

 ناونعب تعبط يتلاو يموزخلا دمحم هذيملت ىلع اهالمأ يتلا هتاركذمو «نييرهدلا

 ارك قزم 35و اةيتملاد ةزكلل تول اولا هرقل قف دن الاقتنا ل «يناغفألا تالئأت»

 دييشر ةبتك ام ءالؤه مهأ نم ناكو :هريكفت'ةعيبط ىلع فرعتنل ًايفاك ناك نم نيبيرق
 «ءامالا ذاتسالا خيرات» هباتك يف يناغفألل هتفرعم هنع ًالقانو هدبع يعن وس ع
 | !(ىدو اديه موي ىنح يكرس ل ايد لوح اح لاو تااساردلا كلو

 .اهفشك متي ملو ةيقاب هتايح لوح ةقيثو دجوت

 ةيعيبطلا ةفسلفلا عابتا دض ًايساق ًادقن يناغفألا بّوص نييرهدلا ىلع ّدرلا يفو
 نكلو ,1846 ةنس اهف هاقتلا دق ناكو دنطلا ىف ناخ ب يتلا ةيئاقتنالا
 مهيلع ركنأو نيورادو سطيرقيد ًاضيأ مجاه دقف ناخ دمحأ نم عسوأ ن ناك هداقتنا

 اطلت ذا ا ريصت هللا ةىسساولا ها راك ١

 يقرلاو ةيندملا يف نيدلا هبعل يذلا ميظعلا رودلا ىلع ليلدتلا ىلا دمع دقو
 هتلعج يتلا ةيحورلا هتعيبط هاطعأو ناسنالا مّلع نيدلا نا ىناغفألا لاقو .يناسنالا
 شيعلا ىلاو ةيميسهبلا هلويل دايقنالا نع عّقرتلا ىلا هلصوأ امم ,تاقولخلا فارشأ
 هلفانشل و دينو 5 الع ًالصأ تماق ةيمالسالا ةمألا نإ لاقو ,هنارقأ عم مالسب

 نرقلا يف سرفلا دالبو رصم يف (ةيعيبطلا ةفسلفلا) ةيرهدلا مايق نأ الإ ةخسار
 روذب تعرزو .ةديقعلا 0 ا مل ةيليعامسالا راتس تحت رشاعلا
 ناك نيملسملا ىدل ةيقلخلا ةميكشلا نادقف ّنَأ» ىلع دّكأو .نيملسملا سوفن يف كشلا
 نا منرفألا مزق ةعامج تعاطتساف مهسوفن يف ٌّبد يذلا فعضلا ءارو نتالتم لا مه

 .«اهمف اوميقي نارها حستكت



 58 ةمدقملا

 : راعتسالاو مالسالا *

 لع نالكو .نيدلا/اّيناج مهتم ماظعلا نيطالسلاو..كارتالا.مزتلا» : لاقو

 ةقيقتحي نولمانعةناوملادغ الجلاو::ءاهتفو :لالغأ اهل ةيمالساللا :ةيجييتالللا ةصئم

 مه اولّبسو .مهتّمذ ىف لخد نم اونماو ,ةيعرلا يف اولدعف ؛هماكحأو مالسالا

 نورمعتسملا خضرف .ةداعو ناسلو نيد نم مهتعماج ىلع اوظفاحو ءباعصلا

 مهريغ لهجل ةبسنلاب مهملعو مطدعو نيينامثعلا ةوقل ةينارعصنلا فئاوطلا نم (حتفلاب)

 .رصعألا كلت يف

 تمادام مهل ةيعر يناعملا لك يف اولظو .نييناعلا ةعاط يف ىراصنلا لظف

 يف لهجلاو فعضلاو .مكاحلا يف ملعلاو ةوقلا ,نيقيرفلا يف تافصلاو تالهؤملا كلت

 رهظو .ةمكاحلا ةمالا ىف فعضلا ردصم لهجلا نابو رمالا يكس ا اذا حك ادا

 مهنود نمل دابعتسالا ةقبر نم صّلختلل تضهن ,ةموكحلا ممألا يف ةوقلا ردصم ملعلا
 يف بعص لك مهيلع لبس دقو .اهتاذب اهتاذ مكحل عوجرلا يف تلسبتساو «ملعلا يف
 كلت ,خيراتو ناسلو نيد نم .ئربكلا مهتاعماج ىلع مهل ةلودلا رارقا ءليبسلا اذه

 ,كلذ ءابعأ لّمحت نم اط صانم الو ,ةمقن ربكأ ةلودلا ىلع نوكتو تناك يتلا ةمعنلا

 .«دوجولا ةّنس قطو

 ةلودلا باصأ يذلا ماعلا فعضلاو روهدتلاب ماتهالا ريبك نيدلا لامج ناكو :

 :امطوأ : فعضلا كلذ ىلا ايّدأ نييسيئر نيببس ىلا راشأ دقو نيملسملا دالبو ةيناهعلا

 دمحم ناطلسلا دهع نم ةركفلاب تلمعو .اهلالقتسا موي نم تلبق ةلودلا نا ول»

 .ًايمسر ًاناسل ,نيدلا ناسل وهو يبرعلا ناسللا ذخّتي نأب ؛ميلس ناطلسلا وأ حافلا
 نم نصح نمآو ةّوق عنمأ يف تناكل كارتالا بيرعتل اهدهجو اهتّوق لكب ئعستو

 ,برعلا كيرقتب ترّكف ذا ءسكعلا تلعف اهنكلو ,مهئاطلس نع جورخلاو صاقتتالا

 ىلع .ئفلثمالا نيددلاب -كلاذالا بزب ديأل حلاو نع الدقن :هنلايأل انههفينأ اهو
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 ءاج ىتح ءاولعفي مل مهنكلو نيتيندملا كلت مولع زونك اولغتسي نا مهيلع لهسسلا نم
 يو طولا سناربلا لابج ةث ىلع ةيبرعلا ةيندملا رانم هيف رهظ يذلا مويلا

 ةروصلا صّمقت >«للاندغبا يظفر ةلايقتسلا علاذا نا الو ىواالإب ةةطتاخي بردلا لع

 .« مهنم ةبرقم ىلع ينانويلا هبوت يف وهو هيف نوركفي اونوكي ملو «ةيبرعلا

 : برغلاو قرشلا نيب كارعلا ا#

 ىلا ف ةيبوروألا ةيرامعتسالا عامطالا تدعاصت ىناغفألا ةايح يفو

 حلطصم حبصأو «ضيرملا لجرلا» بقل ةينامعلا ةلودلا ىلع قلطأ ثيح .يمالسالا

 اهططخ لوح ةيرامعتسالا مصاوعلا يف رئادلا لوادتلا ىلا ةراشا «ةيقرشلا ةلأسملا»

 ةيقرشلا ةلأسملا مهفي ناك يناغفألا نكلو ,ةقطنملا ىلع ةنميهلل اهعيراشمو اهتاقافتاو

 ,قرشلاو يىبرغلا نيب كارعلا يه ,ةيقرشلا ةلأسملا رصتخم» : لوقي بتك ءرخآ ًامهف

 ويقل ىف اهارد اهعاطل انلبغم لك اببل دقو
 يه حتافلا دمحم ناطلسلا لبق نم .ءامصعلا ةمصاعلا كلت ,ةينيطنطسقلا حتف نإ

 عمجت تقولا كلذ نم تذخاو .نيملسملا دض نييحيسملا كولملا يف دقحلا تدلو يتلا

 ءاهتعضعضو اهلالذا ىلع لمعتو .ةيناهعلا ةلودلا ةبصانمل ءاهمه رصحتو اهديك

 .ةصرفو ةحناس لك يفو ؛ةليسو لكب ةيبوروألا اهتاحوتف نم اهجارخاو
 ولو «ملعلاو ةوقلاب نوكي امنا ءامهيف راصتنالاو ءبلغتلاو بورحلا يف رثكألاو

 قش تسب علام هىلاهءالاو ا( حسام علال هقتعار ةيناعلاةةلودلا نا

 .ةراضحلاو ةيندملا راضم يف ئرج اثيح هعم ترجو ؛يبرغلا ملاعلا تاكرح تبقارو

 قي اك ان نبابلا اعلعف لل قح ءلط ,ةينلعلا قوقل انقب د11 اتاطحوتف للا تنرقو

 مني اره و :ًالياوطا م هكنحلا. هم تصباال يذلا« ني ابتلا اكللذأنهظ امل دوأ ,ةيقربش.ةلأسم

 كفل ءاربلا ب وسي دلو هلع .تاماوكج حا لهج كاموكذل وأ «ملعلاب لؤجلا

 .«ملعلا عفادم اهنع عفادي ةّمأِب مكحي نا دّرجلا



 ١ ةلادقملا

 نيب ةقيثولا ةلصلا هل حّصويو سانلاب ةرشابملا هتقالع قيثوتو هلوح نم باوبألا

 .تباث تار وتتم“ هع ىلع دالبلا راؤُمأ ميظنت ةمكحو نآرقلاو ىروشلا

 عمجو اروسيم نيملسملل ديشرلا رصع ةداعا ناكل كلذ رسيت ول بير ال»

 ناطلسلا وأ تافلا لثم ,مامه لداع ناطلس ءاول تحت ةيمالسالا كلاملا تاتش

 .«..ريسع ريغ . جلطل ناطل علان وأزب نايلس

 تلعج ْقَأب لوألا قع مريثأت يف لقي ال هاري ناك يذلا يناثلا ببسلا حرشو

 و ةلودلا زكرم يف تسيلو اثيدح تحتم ضرأ يهو .ةلودلل ةمصاع ةينيطنطسقلا

 وأ ةدعاق ذْخَّتَت نا حصيال .اههؤاوه 0 ةظع اقيم ةؤفعتسملا نألد»

 ,دادزتيسأللل باج ااةيفرااعملا لفتوتللك مؤرخ |||. :اانهيه ا, ب افتنال ل ليلا [ًةمضاع

 .اهنمو ءاهمصاوع يف ناطلسلا فعض نم الإ اهؤازجا رثعبتت الو طقست ال كلاملاو

 .«..هناوعأو كلملا ءادعأب اهتطاحاو ةّوقلا عومجم نع بلاغلا ىلع ,ةرمعتسملا دعب

 : ةيسايسلا ةيؤرلا ا

 كلي ناك هنا الإ ءءاطخأ نم قبس ام حالصا يف ناوألا تاوفل هكاردا عمو

 حرتقا هنا ىموزخلا ىلع اهالمأ يتلا هتالمأت يف ركذ دقو «نيملسملا دالبل يعاتجالاو

 قسد ةيئاعملا,ةلؤ ذلل .كرادالا ليدكشتلا طع نإ .ةلشلبماديحعللا دبعم ها طانتلا الخ

 ماضلا ثلثملاو ؛ةيويدخ ماشلا لاهثشو قارعلا حبصي ثيحب .تايويدخ ىلا تاياالو

 عتمتت ثيحب .خلا ..ىرخا ةيويدخ زاجحلاو ,ةيويدخ سدقلا ىتح توريبو قشمدل

 لالتحإإلا ليبفةرءلطتم قمووتمألا تناك ابكةيتاذلا ةيادالادبشي اهيوطانملاسلك

 ةلودملا مازلعأ يف عاضوألا شعنيس عضولا اذه نا ىري ىناغفألا ناكو .يناطيربلا

 نارياب عفدي دق ةياهنلا يف كلذ ناو ضوبنلاو كرحتلا ىلع ةردق رثكأ اهلعجيو

 .ةضهانلا ةيمالسالا ةرداحتالاب قاحللا لا ناسا
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 يعاد لاؤؤ(:.تببّرعت ول كلوق اف .. ةلزنم بولقلا ىف مهل لعج .ىبرعلا ناسللاب لهج

 ..(يبرعلاو يكرتلاب) ماسقنالاو روفنلا

 : ىروشلاو تايرحلا ©

 مدكيملا يف سانلا ريهام ةكراشمو ئروشلاو تايرجلا نع هعافد نأ ىلع
 دالبلا لك يف يناغفألا ةوعدو راكفأ لك ىلع تغط يتلا ةمسلا تناك .دالبلا ةراداو

 ويرد قهتتو منيب واذ ازراوؤيسيتازطاخا فجل اهفألا لع مزري زاب ءاق أ يأ ءاهفايط ىلا

 يدالب ئرأ نأ ينّرسيو نييرصملل ريخ لك ٌّبحأ نإ : يويدخلا لاق ذا ريصم
 نا ..لهاج لماخ بعشلا رثكأ نكلو ؛حالقلاو قرلا تاجرد ىلعأ يف اهءانباو

 .«ةكلهتلا يف دالبلاو بعشلاب يدؤتس ةجّيهملا مكلاوقاو مكسورد

 نا صالخاو ةيرحب لوقأ نأ دالبلا ريمأ ومس يل حمسيل» : بدأب يناغفألا ٌدرف
 .هدارفأ نيب لهاجلاو لماخلا دوج نمو لخيال ملاعلا ٌبوعش:رئاسك ىرصملا ْبعشلا

 ىلا هب نورظنت يذلا راظنملابف ًاضيأ لقاعلاو ملاعلا دوجو نم عنمي ال اذه نكلو
 يف ةمألا كانأشآل معرتسأو يحضن َملْبق ذو ..؟ مكومشل هب رظنُي ::يراطملا ٌبعشلا

 كلذ ناك :نيلناوقلا ببر همالا نع تايم اهيا ؟ءارججاب نؤيمات و ذلزلا كح

 .«مكناطلسل مودأو مكش رعل كيف

 كليم اؤا ويلا هرمغ اه زكا دما عطيت وما للاسنو ز!واولنتملا كو

 «؟ نخل للا خل ازخأ لاك اه ضما كولو

 متاوقو كناطلس ةمظعو كجات نا هاشلا ةريضحاي ملعا» : ىناغفألا ٌدرف

 هاشلا ةمظعاي كال. نآلا يه امم تبث احل عطالبأ ضر ويفسد : اكنللا و ركتسلا ةدليهزرف

 .كلصيريسلا ل غاف ركييذأ ناردب مط ناةج عا طنا هم: لعب تزور تيأرارقانا
 .«ةيعرو هم ناودب شاع اكلم 57 له نكلو

 حتف ىلع هثحي نيدلا لامج ناك .ديمحلا دبع ناطلسلاب هتاءاقل لك يفو



 7 ةمدقملا

 لحرأو يتعتمأ مزحأس

 ايكرت ضرأ بوص

 .اّيقشو ًانيزح ًاقهرم لحرأ
 ليعلا اناط

 ناطلسلا ةئكحم يف

 ناطلسلا ففخب مل ناف

 لقثملا يبلق نع
 لحرأ فوسف

 لدعلا ائاط

 .«هللا ةمكح يف
 ع عساتلا نرقلا ةياهن عم لوبنطسا يف ًاديحو نيدلا لامج ديسلا تام دقو

 1 راو ل

 راهنت اهّلك ةينائعلا ةلودلا تناك ةليلق تاونسب هدعبو ,بهذف ..هورصاعمو هرصع
 نيب ةمالا لخاد عارصلا مدتحيلو اهلمكأب ةيخيرات ةلحرم اهتياهنب يهتنتو ,بهذتو
 .ةلبقملا ةلحرملل زهجتت يهو تاضقانتملا تارشع



 قثولا ةورعلا ع

 .اهب هتعانق مدع ئدبأو ةركفلا ضفر- ىناغفألا ركذي امك ديمحلا دبع نكلو
 ,ةيؤر كرتو .ةايح شاع ىناغفألا نا ءلوقن نا قالطالا ىلع  اننكميال

 مومع نأ نم هتميق ذخأ ,خيراتلا ماظع لك لثم هلثم ناك دقف .ءءاطخأ الب نيتبئاص

 قاتليص لااا وئاإلا باية لؤاخ اهيآو..ليلك نعل للا ةعايحس اكلك ةورطمألا

 .هب نمأ ام قّقحي
 دنه لا يف ,ةبالصب هدض لتاقف يرامعتسالا برغلا رهوج ىناغفألا مهف دقل

 ةمالا ةدحو ةيدهأ كاز ذااوب لنا دوسلا يف ةيدهملا ةكرحلا عمو نارياو لوبنطساو رصمو

 .هاقتلا مكاح لك مامأو هب لح رطق لك يف ةدحولا ةيار لمحف ديدج نم
 امتعتنا العلو اكل ذل ئمالسالا ملاعلا يب ىف يواهتلاو ثفلختلا ّرس كردأو

 ةرادا يف بوعشلا رود نعو ةيرحلا نع مضار منا دن فاعلا ناك كش ديف اضعبا

 .اهنوؤش

 : داورلا ذاتسا ©

 نا دجيف انتما خيرات نم ريخألا نرقلا ىلا رظني نا مويلا ثحابلا عيطتسيو
 ديول اطبطع زان! لال نطل يزوج كحل يع غلا اداوز ل كج

 ةيل الان 3 ىلا هاا! ءاناماات ىقاهنج ا 0 <دنلا اشادبعو نفلؤاج

 نا لوقلا عطيتسن اننا:لب ,هراثأ نم ناك ناريا يف روتسدلا ةروثو ريصم يف

 ىلا اهعيمج يمتنت ,ءرصم ىلا ا ناريا ار حو

 رش ًءاتنا يناغفألا

 دئاصقلا ضعب تفشك .ةديدع نينسب هتافو دعب تدجو 7 دفا يفو

 : لوقي اهادحا يفو هتايح يف اهرشنب متهم ملو نيدلا لامج اهمتك يتلا ةيرعشلا

 نوفر قاززا ءاهطبت

 حورلاو دسجا ىنم



 م ةماكقملا

 دول دف اقل دل 1 0 توك 0 ةيابلا ديلاقتلا 5 ا ,ىملاعلا 527 مل

 ةيسيئرلا ققفانملا نعل لهلزابقعابل هلل اغ: ىف ًايلك قتيلان اهسلا و الغم ف عوضا
 .ءايلعلا اييفوهاجبولابكمولا

 حالصالا ىلاوعدت ةيّودم ةخرصو .ةميرك ةوعد يملاتلاب اهنلعي حارو

 ..ةيملاعلا هتوعدو هتريسو هتيصخش ىف نامح التي ناموهفم امهو ,ةدحولاو

 افلا معشلب انآ ؟ىعسلطلا نم .نافتزص داخل لع ولا اذه اكل مكن ادإف

 رزّوملا يالا رصنلا ىتأي ذئنيحو اهبلا تمي ام لكو ,ةحارلا نايسنو ةيحضتلاو

 .نيحلاصلا هدابعل

 رصمو ايكرتو ناريا ىف شورعلاب فصعتل نارينلا ترسو نيالا واكل ةكمتو

 ,رابكتسالاو ةلامعلا اهخاخمأ يف تلمح يتلا ةينوتركلا شورعلا تطقاست اذكهو

 هدبع دمحم لاثمأ نم نيحلصم غوصتل ة ةرحلا ةدئفآلا ىف نيدلا لامج ةوعد تشمو

 0000 هتاباتك يف هذاتسا دلخ يذلا ميظعلا لجرلا اذه
 ١ ل
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 ةاتلجلا لمت 3 ةيروتلا يويرلا سؤ: نا دل هيراقلا مللمملا يقين انارودلنو
 .ةيماسلا هفادهأ ققحي امب كلذ دعب عّرفتتل ةيمالسالا

 شب نأ يطل ادنأ نط اجالو ىراكفأ همت تتامؤ تام دنا ناسا

 .انما كانهو انه هءالمع عرزي حارو وه هتايلمع ضعب ةيطغتل هتيصخش

 مادقأ تحت ضرألا ٌرههف كّرحتي يمالسالا قالمعلاب ةدم دعب ئجوف هنا الإ

 اذاف ةروثلا ناريا نم .نامألا ةريزج اهربتعي ناك ضرأ نم قلطنيو لب ءالمعلا
 .جيراتلا ةماق ىف ةراقح لكب طقسي ربكتم ىتعأو ,زتهت ةيرامعتسا ةعلق ربكأب

 حالم عم هباشتت ةحضاو عالم لمت ةكرابللا ةروملا 4 نعلق ظننت

 .ًاريثأت دعبأو ىلجأو عورأ لكشب نكلو ىناغفألا ةيصخش



 ءارتحالا ديفحتل ءارفالا

 يفو اهعرزي ناكم لك يف ,ةيمالسالا ةروثلا لجر : يناغفألا ديسلا ناك اذكه
 ريم رص حسا لك فو ياس وو ىو نمو يع ناس عنا ,بلق لك
 .ءادتعالاو ربكلا مهيف ىلجت نم لكو ,رشبلا تيغا رو وا اع دج

 نم نتو اهيناعت ا يقلا ةلكشملا روح ىلع ديهشلا ديسلا زكر دقل
 ف ااماع (ضدحجا ناك ارو نى ريشع نم لاكش الإ روخلا اذه ناك اهو اهراثأ

 2 لن

 نيتاه يفو ساسحالا يف ةعويملاو ,رّوصتلا يف فيرحتلا امه نارصنعلا ناذه
 لا هللا و داناع اسس ا اي هد لاضعلا ءاذلا رب نمك ىطقللا
 .يداعملا وزغلا مامأ ةيسفن ةيزهو .فقاوملا يف ًاعيظف ًاعبيمتو

 نعو .ةديقعلا نع حيحصلا اهرّوصت ا ل ا د طا

 ةديقعلا عم لعافتملا يروثلا ساسحالا اهيف كرحيو ,لمعلا عم ةديقعلا محالت

 .اهساسأ ىلع قلطنملاو
 ىلع ياتلاب مكحنل هططخو هتاباتكو هلاعفأو هلاوقأ ىلع ةعيرس ة ةرظن ينكتو

 هيسفن اططقاو .ةقالا هذه ىف ءاذلا روع لع كاملا ا م ناك هنا لجرلا
 راثالا 1 ةيوللملا ةعوتلا لع داماع ءادلا نات" قيوطل



 3 ةماقملا

 ::ةؤاطشماتلصللا) نأ

 وهف افاد اوعالا ئ زجح غفيكول و اهقأالا ةؤراتط ةياويتطلا هازل اظل يتخيل

 اعتدوا ةيلاالإالا ديال !نترطت مزاعم ةقلقاؤول] الخ (قمااب ؤذاذشش فمك م

 ليام لاوتلأب هّيعفئرلا هعلطتألا ةذّفتت كذلا",ةبكر مالا: علاززب| كلا ز ارقاففإل

 ديسلا ةيصخش طاقسا) فدهلاو .نيرّوزملاو نييفحصلا اهب نورتشي يتلا ةبوهنملا
 ةكرحلا رابتعا طاقسا ىملاتلابو ..ىناغفألاب فورعملا .(ينيسحلا نيدلا لامج دهاجلا

 !.اهشيلمو:اهرؤماو المح نعلاجلابيلسلا ليد ىلا ةدعاضتملا مسالقالا

 الإ ..عئارلا هخيراتو هداهجب سانلا بولق يف دهاجملا ديسلا نا انداقتعا مغرو

 ةقيقح حضوأ ةروصبو انل فشكنت يكل ةلمحلا هذه ليصافت ضعب يف ضوخن اننا

 متارج ئدحا هذهو ..نييلاسرلا هتداقو مالسالا ىلع ةدقاحلا ةيعجرلا ةمظنألا رود

 عرفا ادم ورحل مهمئارشج نع ةغاشب لقت ال يتلا دورا ةةسظنألا,ةاه

 .ةمولظملا

 عانشتاو ئمالسألا نعَولائمانثو « ناريا:ىف ةيمالسالا ةزوتلا زاضتنا ذغب

 ىف اهدوهج لك ّبصت .ةصيخرو ةثيبخ مالقأ تذخأ .ملاعلا ىف ةيمالسالا ةوحصلا

 ديشلا:ةليثبلقلا .ةذفلا ةيمالسالا ديعحلعلا» لكان ل عا كانا رتفالاؤ الزل: ليكرواللا

 .ىناغفألا نيدلا لامج

 توغاط هدمحب':حبسي باتك وأ ةلخب تاحفص لع تانانتالا هذه قت اعَبظو

 ا! ذكيلنا وقل مكد أ

 ةاطفاركلا ةليثحملا »ذه«نايلوتك ةيجرتلابةايفطانلا (ةليلا) زال( عماقتنلا) الخف

 اضادعأ كاكواؤ لق 5 ىيسملا نيدلا لام ديبعلا ئمالعأالا نكتلاا ةلطنسفانل

 ..ىنيسحلا ديسلا ةريس يف ثبت ىك نيطالسلاو كولملا ءالمع

 اه ذا دان نطل ناو اواي اؤمن أ 1 الز تنسللا تناك



 قئثولا ةورعلا 3

 ةنلغم ةقلصللا ]طهابللا هيو ينيدلا ملعلا لجر اهدوقي ةينيد ةروث اهنإ

 ندنابطلا هنعب اةاراورضؤا :هلدك لالالا لالا ىلا عي صار وتلا ةدؤغب وول

 كلا ملا .اليفيارم هاجد ةقياووتلد عانس لك طولا

 امم اهعم لعافتتو ةقالطنالا هذط ناكم لك يف ةيمالسالا ريهامجلا بيجتستو

 .هباوصو هدشر هدقفأ

 تلشف ذمو ميمصلا يف ةروثلا برضل ططخب حار هباوص داعتسا نادعب هنأ الإ

 اهريهامج نيبو اهنيب لصفلا لواحيو اهريثأت برضي حار ةروثلا برضل هتاططخم
 :ييوشتلا لابألا عقب

 ةبرامعتسالا فادهألا.قيقحتل ةظخلا نم ًاءزج.رئاثلا ىناغفألا برض.ناكو

 .نيبصعتملا نيلفغملاو نييعجرلاو نييبيلصلا ءالمعلا دي ىلع كلذو

 امراطا'يف تناك واو تح ًاليك لاكت مهتلا لك لخجرلا نع عمشن اندنعو

 ىلا لّوحتي ينافتملا لطبلا يناغفألاب اذاف ةيعوضوملا ةيملعلا تاقيقحتلاب ئمسي
 ,ةرهشلا بحي .ءالمعلل نداهم ءيموق .يعجر .ينوسام .يئاهب ,يضفار ءيباب
 هنا الإ هذاتسا نع ريثكلا ملعي ناك هنأب هدبع دمحم خيشلا مهتت تحار لب .ةرماغملاو

 1 احا

 ةيمالسالا ةمالاو بوعشلا ظاقيا يف ةعئارلا هفقاوم لك تيسن اذكهو

 ةيصخشلا هذه اهتلمح يتلا ةيقيقحلا ةمسوألاو تاداهششلا نع ءالؤه نضورخأو

 بردلا ءيضي ًارون اهكرت يتلا ةيسامحلاو ةيسايسلاو ةيملعلا راثآلا نعو «ةعئارلا

 .هتايح لمحب عبط يذلا دهزلا نعو ؛لايجألل

 براآملا كلت قيقحت ليبس يف تيسن اهبيف بير ال يتلا قئاقحلا هذه لك

 .ةصيخرلا



 3 ةليملا

 عروش ديار عراك ةئاادكلا ذلك نوح نهال: دينقلا هاومرتم وللا يطلق

 ْ توصل

 بذك ةقيقح حضوي نأل يفكي : ١ ها ماعلا ف باتكلا رودص خيرات

 هاءالجسا ةظافما ديما ابا: ح ا مايشجا ةنايرغبدب ه قحا 1 «قئاتولا

 ةضافتنالا جئاتن تناكو .ىنيمخلا مامالا ةدايقب مق يف ةيملعلا ةزوحلا اهتذاق ةمراع

 احل نيا وي موو تخم صدقت (قين د ةةاري رحنا غافي 13 ف ضاعما ب تلال خلا
 يمالسالا طخلا تتبث اهتاف اهتازارفا اما ,نيلقتعملاو ئحرجلا نم فالآلا تارشعو
 :ةايعلا مكتج انتل. ملليملا قاررالا ةيتلقلا ةضبن نوم اق

 يذلا كابنتلا ةروثو روتسدلا ةروثل ًادادتما هذه ةيمالسالا ةضافتنالا تناكو

 :.اةيرزابلا اةعاداق# وما ذجلاو قيساملا لبا داك
 ةروثلا حور يناريالا بعشلا يذغت روتسدلا ةروثو كابنتلا ةروث تناك املو

 ناك املو .(وينوي  ناريزح) دادرخ ١60 ةضافتنا ثادحا دعب اصوصخ ضوبنلاو

 يمهلم دحأ وهف يملاتلابو تاروثلا كلت ةمدقم يف ينيسحلا نيدلا لامج ديسلا

 نقاثكلا اصايل الكر كب ةايملا ةمزوكش اهرداح ةاشا او ذجاو ةيلابملا وساعات

 قاح ا ينعي ١ ىينيسحلا ديسلا ةعم هيوشتف . .رجحب فادهأ ةدع كلذب يمرت يك روكذملا

 قلما ده ماكل ودخل كاملا تركيز وؤتسدلا ىركابسلا قروش ةعايسب لا دوقتلا

 ةدايق يه يتلا (وينوي ناريزح) دادرخ ١6 ةضافتناو ينيمخلا مامالا ةدايق هيوشت

 .روتسدلاو كابنتلا اتروثو ىنيسحلا ديسلا

 دعب تءاج .نوقرشتسمو نويناريا باتك اهبتك ىتلا تاباتكلا لك ناد |
 يايات كانط لك لا: ةفاضالابن«((قئاغولا )وأ هبماتكلا اذه ا فاشل تسرك ةءادصا
 ..ىنعملا باتكلا ىلا تدنتسا

 ليا ىتلا اذأكو: 53937 ءاعلا] لبق ال وأ ةقئاث ولا: تناك نبا كشلا ىتأي انهف

 اذاقيإ ؟ىنوكج اداب اًذاملاو ؟ يول :نييناري الا !تماتكلازو نيقارفتسملا#تءاباتكا ثيناك



 قئولا ةورعلا /
 «يناغفألا فلم حتتفت ةلجيا» وأ «رصم يف ضماغ يناريا» ةرابعب ثحبلا ةنونع
 لوا ليد: ةيتابختلا انيافللانلعو مكلجلا ةقألا يف اهمادختسا عيشي ةرابعلا هذهو

 باب ىلع هفقوي نا ديري هنكلو .هثحب بلص ىلا امومع ملسملا ئراقلاب لقتني نا
 ال هزعشيل «ضماغ يناريا» و «يناغفألا فلم حتتفت ةلجلا» اهقوف بوتكملا ثحبلا
 راكفأو رقيب ىهاالينا تلال ول قيقماغا لحس رتقنك اقل 3:11 وع دل يفقراغهنا .لقأ

 سلا نا لا ديلا

 ةلقلاو هنامالاو قى طصاأ سيق ذلهعتت نأ. عظم هال نو سب كف 0
 تافطتقم ضعب ىلع هدر يف ىتحو .ينيسحلا ديسلا ةايح نع دهاشم لقن يف ةصلاخلا

 ديسلا نع عافدلاو هللا ىلا ةبرقلا دصقي مل ءاهضرعتسي ناك يتلا ثوحبلاو بتكلا نم
 ال وهف ثوحبلاو بتكلا كلت يف ءاج ام فلاخت ةدوجوملا عئاقولا ول اعمل

 ام عم قاسني هنأب ماهتالا عضوم هسفن عضي ال يك اهتالع ىلع اهب لبقي نايِدْناوَي
 :.مهتاباتك ىف ىنيسحلا:ديسلا ءادعأ هيلا بهذ

 تاقيلعتلا نم ددع كلذ دعب هعبتو تاقلح ىلع ناتلجيلا هتمدق يذلا ثحبلاو

 ةايحلا ةداغا:نع ةزابع وهف.ءاثحب ةربتعت نا ًادبأ عيطتست,ال.ةقيقحلا اىف...تابيقعتلاو
 ..هالت امو ١177 ماعلا ىف ترشن بتكو قئاثو ىلا

 ع 2 دال اب هلام لب اعاد يسلم دللملا ويس 6 نا اتدارأ ناتلجاف
 ةلليبلا نع كلقكنال لمحت نا ع ,1971 ماعلا نارهط ةعماج هترشن باتك
 ركذلا فئثآلا تاتكلا رووهظ دعب تبتك ناتلجلا لوقت اك تاباتكلا هذه:لكو ءئيسحلا

 هب روهشم نيدلا لامج ديس هرابرد هدشن باج كرادمو هرشلا ةعومجم »ب ل

 نيدلا الج ,يلتملاب . قرت ةزيوعتمانيغت قئاثؤةغومجي» ةيبارعلاب هتنرتو «يناغفأ
 .«يناغفألاب روهشملا

 ديسلا ٌصخت قئاثو ةعومجب هنا ىلع هسفن حرطي هناونع نم باتكلاو

 .تاءارتفا الا ىهاام قئاثولا ناف ؛ةقيقحلا اما ..ىنيسحلا



 6١ ةمدقملا

 هنا مكافاة اهسبكلا عاطل ةيرضخ رمل للف وركرا ناد شيمسا بلش قو
 ادي مان صلااورابطتسالا ءاغقأ ةيمقلاسالا

 فقوللاءاادسلو اارطخيا .مالثنالا ناكااغإنةطتبم اذخا دياطلاة لمع, نكت و

 اوه ضني امنيا لبمملاب جي عما ظلي دالك تالا يف ةيمالسالا ةيعجرملا فقومب انركذي
 :نناطيازبلا:يرارعتسالا اوزغلا تاوق:دض ةينائعلا'ةحنلسملا تاوقلا اف لفص نفض

 ا ..ًامهاد ناك مالسالا ىلع رطخلاف

 نيتلجملا ّنإف رصم ىف ىناظيربلا رامعتسالا دض داجلا:ىسايسلا هلمع امأ
 يللا ىىل. لفك لس جباقطتما لقت ل القت ىم هيلع فينك رايب الادمن نا انال ولك
 بتاكل ثحبو قئاثولاب ىمس ام باتك ىلع اتدنتسا ,ةيكريما ةبتاكو ةيناريا ةبتاك
 اةيسقلا للا اقع ينل كياسكلا: 6 فابن ىلا

 اما ىلا لاغ ن فيس ناار در دورا اال لا
 ليلقتلاوليلاجلا ديسلا ل عبدي ذشلا لماحتلا اذه مغراو ا(::ةسناجتم ةديقع:ديف.نأاو

 ةيفانملا ةيبابلا ةكرحب هتلصو زيلجنالا عم لماعتلاو ةيناملعلاب هاتمهتا ثيحب .هنأش نم
 :بتكيف امهدوهج نّمثيو ىتأي الثم «ةلجما» ىف ثحبلا بتاك ناف .نيملسملا دئاقعل

 بتك امب تفتكاو ,ةيرصملا فحصلا يف يناغفألا تاباتك ىلع علّطت مل ةفلؤملا نا عمو»

 ىلع ,تدمشعااوانم/ر كفنو:هئاؤ آن صانخلا:لطنلا تزجاوأ ا لضيأ اهنا: علو. ةةيمرقلاب هع

 انفلتجلا ىل [ئَخ ةيعنونضومةساود دقو اهبانكف ءاشانلا ةيسنرفلاو ةلطسر افلا ندتاباثك

 كثكيح ةااوقبلةقئاثو.اهباتكةملجلارم_تناكناذا هذه ةيهلؤضوم.ةكأو نإ! «ارفثكأ الغيم

 (4 ينارباخلا ةلاكو ةقو 5 ١

 فتاك كلك ع لف يبطل بسلا نمط «ةلجتا وفك ديني يمال ٠
 0 ا اا

 هل اوأرقي نأ نوذإ هئوسّدقي ريصم يف سانلا ادغ ىتح ةروطسا رصم يف هل تينبو

 نيعلاف :ةفيثك ةباحس ًادبأ اهريضي ال سمشلا نكلو «..دقنلا ئوتسم قوف هنوعضيو



 قثولا ةورعلا 6

 بتحكي ةنافوشالا| نودي ورم عظنإي ةاراوصسس قب ىتاموراته وا 71 كمال طعس

 (ة قمل و بيع اكل كلا عطه اظبار تعب اباتك حا وأ ليرخ [باتكل ئرخلا كارضو

 ردضت كازققليملا يضع لاه املا دلل زاهف يوقف و ةرقيم راكي ميلسل اهيراوقا

 ذخأي ءالؤه نم بتاك لكو ,1477 ماع دعب ىنعملا باتكلا ىلا ةدنتسملا بتكلا لك

 ةغل وأ لقعلا ميكحت نود نم ىتح ليلجلا ديسلاب نعطلل لامسأر اهلعجيل ةقيثو يأ
 هب ىتأ امب تأت ال 19717 لبق ةرداص بتكو ثوحب كانه تقو يف ءثحبلاو باتكلا

 ! باتكلا كلذ

 نم نيتديفتسم باّتكلا ءالؤه لاثمأ فوفص يف امضنتل اتءاج ناتلجملا

 ء! .ىفنللم قاس اهامتبالقا واني لقلو : يمل اندابللا تمل لا وستا ىوكاتملا/ باكل

 قلع )الك تيطليببلا هتايض أ فكك ظئانلا كيبل ديسلا اي ىف: ىئاثولا نو اتقتناو
 نبع ةيشلللا» تاق تق ةلادرزلخ لطم 509 نييدللاةوياافاناز رلاكل ةالع ابوح لان وف

 !! يحلا ريمضلا اهدنع بيغي يتلا ليلجلا ديسلا دض ةروعسملا ةلمحلا اهنكلو ..عقاولا

 نارهط ةعماج باتك يف ءاج ام خاسنتسا لق وأ نيتلجلا ةسارد ًارقت اغيح

 لامج ديسلا نا نيملسملل الوقت نا نالواحت امهنا ئرت ,ةيكريمالا يدك ىكين باتكو

 از[ نقدا نكتيااودكلرلملاو _نيطقل بلاست بوابل الإ ىكارا ا ىيسملا انيفلا
 امنع ةعادولو

 ,نيطالسلا ءالؤه عم تاقالع ةدع هل تناك ىنيسحلا ديسلا نا عقاولا يف

 مهنم ردصي انيحو ..نيطالسلا ءالؤط حصنلا ءادسا قاطن يف تناك هتقالع نكلو

 كلذل ناطللسلا نعل ال.انادنغو,/كارجنالا, كلذ: مّوقيل.هههجوب فقيافارحنالا

 نم يجت ري ينيسحلا ديسلا ناك تاقالعلا هذه ضعبو ,هحضفب ينيسحلا ديسلا ذخأي
 طع اكان اندمن ا ايو طاش ةرزا وه نيملسملا نم هبلطك مالسالا ةهالخ هاو

 يلا كال دب ىلعو جراخلا نم ًامداق رطخلا ماد ام ذا ,ةيزيلكنالا تارماؤملا
 هموم

 ناك ابك بلطتي فقوملا ناف مالسالا برض ةيمالسالا لودلل اهالتحا نم ىمرت



 و ةمدقملا

 نيدلا لامج لاق ىتح .ديدشلا هضرم نم مغرلا ىلع ًاًرج هوذخأو نيحلسملا نم
 : كلذ يف ىنيسحلا

 .هاجلا مظعلا .بسحلا زيزعلا .بسنلا عيفرلا وهو ناوهلا اذه ناهب فيك»

 ىقأي نا هاشلا هوجري, فيك ؟ ريخلا يف هتبغرو .هلقعو هفرشو هنيد يف ةلزتملا ياعلا

 ليلذلاو .درطي دبعلا ةلماعم هلماعي مث .هتملك ىلعيو .هحالصا ذفني نا هدعيو هدلب

 .«؟ ناهم ريقحلاو ,عفصي

 و «ةلجملا» ةلحب ربع ءالمعلا اهدوقي يتلا ةسرشلا ةمجهلا لوقت يكلو

 ال يكل ثحبلا بتاك ناف ,ينوسام هنأب ىنيسحلا ديسلا دض ءامهريغو «نماضتلا»

 ةعومجب) باتك نع ذخأ يذلا نيدوجوملا باّتكلا دحأ ىلا بهذي هب ثيدحلا طبري

 :اةيلاجلاةراطلا فما[ يليتعتفزامل قئاثاب

 يف بناجألا لغلغتو ثادحالا تاروطت  ينيسحلا- هت رج ًاضيأ رصصم يفو»

 .«..ةينوساملا لفاحلا ىف طشنف اهتعمعم يف لوزغلا ىلا ليعامسإ رصع رخآ

 ؟ ةينوساملا ينعت اذام فرعن نا دبال ءيش لك لبق

 ,ةيرح يه زئاكرلاو ءاهباحصأ معزي امك زئاكر ةثالث ىلع زكترت ةينوساملا
 وأ ةينوساملا تايعمجلا» و كلذ نع ةديعب يه عقاولا يف نكلو .ءاخا ,ةاواسم

 ةكرح باطقتسا يف ةرقتسملا ةيفخلا بيلاسألا دقعأو ّقدأ نم وه .ينوساملا ميظنتلا

 .«اهبمجوتو تاعمتجلا

 ءيث لك دضو .فينحلا مالسالا دض اهنا ةينوساملا تايظنتلا نع فرع دقو

 ءاوغال اهنوعفري ةطفاي يهو .نويعلا يف دامرلا ٌرذِل الإ مهتاراعش امو .ريخلاب فصتي

 ىلع ةريصبلاو ةيؤرلا شيوشتل ةطفاي ًايضيأو:اةيردبلا ةذاعنتلاو ريخلا موري نم

 انوييقلا تاودلااهك ضو ةيناسنالا عوريع ةيلوساملا تاس 0 ا



 قولا ةورعلا 03

 تائانكلا :نططلا لو اهم فلا ةوطعطلا انيمي هيسشلاودلااج داوجيوادركاتت«ناالطإ قكفال
 اديك ذل هماباكتمل القل ردجاكإ ل نينقأ [ مرعلا نأ الإ انيبتنع انا ةئاغلا

 ,هتمجمجو هتقوو هسفن ملسملا يردصملا بعشللو هلل ينيسحلا دليلا اواعا, القل
 قلطناف .هردص يف لغوت يناطيربلا رامعتسالا مادقاب سحي وهو لاب هل تري ملذا
 يناطيربلا رامعتسالا دض ةضافتنالاو ةروثلا ىلع ملسملا يرصملا بعشلا ضّرحي
 مكضارعأو مكلاومأو مكرايد هذه نويرصصملا اهيأ ايف» ..رصم لهأ ىف يداني حارف
 ةليغ بيف :فارعظتلا |ءامزا خلع ودعلا(ئضبق) مكتبي قوز يكقالخأو مكنيد دئاقعو
 هديب لوانتو ,نحملا رهظ مكل بلق مث ,ةبحلا ةيار تحت مكيلا ودعلا فحز ايلالثكناو
 الإ ًائيش مكل ٍقِبُي مو .ءاضقو ةراداو ةيلامو ةيركسع نم .ةماعلا مكنوؤش ةملاظلا
 مايألا ىف اهنع متعفاد املاطو اهب ّقحأ متنأو .مكناطوأ ةمدخ نم نامرحلا
 .«..ةقباسلا

 لامج رّوصي .('قثولا ةورعلا) ةديرج نم ددع لوأل .يحاتتفالا لاقملا يفو
 دقو .يمالسالا ملاعلا ىلع ةثراك هنا ىلع رصمل يناطيربلا لالتحالا ثداح اييذبلا
 ..لالتحالا اذه ءالب عفدل اوفتاكتي نا- مهنيد نم ثعابب نيملسملا قفاه

 : لوقي
 ؛مهبولق هب تملكناو .نيملسملا ءاشحأ هل ترفن رصمبّملأ يذلا رطخلا نا ..»

 ناف .نيملسملا ىلع بيرغب اذه امو ءاراقن حرجا ماد ام مهّرفتست ةمالا لازت الو
 هتايآ يفو .مهنيب ىلتي نآرقلا مادامو ,ةغللاو ىلا ةظابأوب علم عززت | قياما: ممتن
 .«..مطذي نا رهدلا عيطتسي نلف هئراق ماهفا ىلع بهذي الام

 ةموكحلا نم لاومأ مالتساب ىنيسحلا ديسلا ةلجملا مهّتت نأ كحضُي امو
 قرط يف لخديو هسفن دهجي نأل جاتحا امل ,لاملا.هتياغ ديسلا ناك اذاف .ةيسنرفلا
 وأ ةرجهلل هسفن ضّرعي نا ىلإ جاتحا املو ,نيملسملا ةمدخ "لذا م دكم انتا ةالعو
 ةئامسمخ همجاه امدنع ناريا يف هل ثدح امك ةمكاحلا ةمظنألا مالزأ لبق نم ةناهإلا
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 ."'يبرعلا مسجلا ىلا يبرغلا يفاقثلا ذوفنلا لَم ام

 «ضوع» تاباتك دقنب ةيبرعلا ةيعجرلا تزعوأ دقف ةيحرسملا لمتكت يكلو

 اناكيحاأ ام هتان سبع ناطر تاضارتعالا لك درو هل ميدملا ليك عم ًاعبط اذه

 نم اهرشن ىلع هاشلا ماظن عّجش ىتلا قئاثولاب يمسأ ام ىلا عيمجلا عاجرا يملاتلابو

 م1571 ماعلا يأ هماظن دض بعشلا اهيف راث يتلا اهسفن ةنسلا يف نارهط ةعماج لبق

 .ةميظعلا ةيصخشلا هذه ةايح ةساردل ديحولا عجرملا اهلعجيل (دادرخ ١0 ةروث)

 يف لاثمألا عورأ امل مّدق نأ دعب ٌرتعتو ةمالا هب رختفت امظع الطب ىناغفألا قبو

 : ةريبك ةظقي بلطتت ..ةريطخ ةرماؤم ا#

 تاذلاب كقول انهت فوك نسما | لافت انيسلا كانح امس كسلا لط
 ؟تاييشلا اموح موال م[

 هللا» ْنأِب حّرصي ثيح دفولا بزح نم هتلاقتسا صن نع ةيلاتلا ةروصلا عج ار لجرلا ةقيقح ةفرعمل-١

 ! «تاطلسلا ردصم سيل

 ْنمُرا ىثلا ةيئاماملل بزحلا ضفر نلمت ديدجلا دفرلا بزح ةدايف نيدلا حارسة 0[ ا

 « ديدجلا دفرلا » نأب ىنمنتا امب . ىعامتجالا دقملل اماسأ اهب

 ايرعوجس افالنملا فلتخي ١918 ىف هيلا مايضنالاب تفرشن ىذلا ديدجلا دفرلا بزح سيئر

 ا ا نقرا قل نا اا مكتالبا درس

 ٠ نيتررالا نيب كيدحلا دقرلا ناب ىم ه ااداقتعا كولا 11 8 دنع © ديدجلا

 ةيرضع نم ةلاقتسالا ديدسشلا فسالا عم تررف دف) هياع ءانبو "م دقرلا اهيلع ماق ىتلا ةينامثملا ةيطارق ىلا | لع مئاق 1 دقلا ١ اهلع 7

 ىفراخم اطخ مايالا ثبثت نا اينمتم , « ديدجلا دفرلا ٠ بزح * لؤاو ذنم

 5 7 . 1 رسسأالا هذه ةلراضأا) نم ةديشرلا مكندإيف تحن بزحلا نكمتي نأو ٠ ىتاريدقتو نا ىمم ٠ ناررد را فل نودو ديدش راصاغلا 50

 تحتل ناو رمل رووا روع تاو تراجم اعارا لاا «٠ تاطللا ردص٠ هللا نا اال . « كيا ردص» ةمالا »
 ةديدحلا ٠

 رشبلا عنص نم ةيعضو نيئارقو رئاسد اه.ظنت ريثشبلا نوئش ناف

 قتلينمتز درتعلا |لياو لوبقي انتو ةبيلا تمر ريتاسد ال ٠ تاعمتجملا ررطن بسحب .يبطلا قحلاب

 اهايدمت زرحي الو ٠ ىهلالا نحلاب ناكمو ناءز 7 ذافملا ةبجار

 ٠ دحار دئاز فصلا ةيباغاب راء ءاضعالا ىثلث ةيبلغاب
1 5 

 4 ىل ةيمقلا ةمسم تاسب رصتب ةزغالا : : 1-1 كدي أو
 ضرع شيول 20 )7 ىلا ىر لق ؟رصتب ةرخال رتفلا ىف تنجرف دقو



 قولا ةورعلا 0

 .نيمورحملاو نيفعضتسملا ىلع ىملاعلا رابكتسالا ةرطيس ميكحتل ةيلايربمالا

 يكلملا ماظنلا رئاود تناك انيح ةينوساملا ىلع فددعت ديسلا نا معن

 امدنتعو :حالبضالاو ريخلا :سانل ليبلتت ةينؤيهصلا:رئاوذلاو :ملاعلا نابكتسالاو

 حّضويو اهيّرعي ذخأ ملسملا يرصملا بعشلا حلاصمل ةيداعم اهنا ةلهو لوأ نم سل
 ديسلا ركذيف .مكاحلا ماظنلل ةرصانملا ةماّدلا اهتقيقح ملسملا يرصملا بعشلل

 : يلي ام صوصخملا اذهب ينيسحلا

 .ةأواسنمأةب رعت ار يظخ نيزك نا ونخ (كارمأال ا ةياعب) ف لمعلا يفرش لوأ»
 ملاعم دييشت / ملظلا حوردص كد ءارو يعس / ناسنالا ةعفنم) اهضرغ ناو .ءاخا

 ام نكلو ,ةبيجعو ةبيرغ لك رصصم يف ئرأو عمسأ نا رظتنا تنك نكلو (قلطملا لدعلا
 مل اذا .! ةينوساملا لفاحلا يتناوطسا نيب نم لخدي نا هنكمي نبجلا نا لت يدك

 يتلا ءانبلا تالآ تناك اذاو ءّرح ءانب لك اهبفو ,نوكلا ةسايس يف ةينوساملا لخدتت

 اذار .ةاروادنسازم ءازحلا| و ةخي شامل تبوح دل هن ربا ارا دق || غالطم لقطستندت 2/ اهدي

 تماق الو ,ةقرطم رارحالا دي تلمح الف ءروجلاو وتعلاو ملظلا حورص كدت ال تناك

 .«ةمئاق ةيواز مهتيانبل

 هفقومو ىنيسحلا لامج ديسلا ةقيقح حّضوت يتلا ةقداصلا تارابعلا هذه

 فذق ئوس .اهمه امو ,ةمومحلا مالقألا اهنع ىفاغتت ةينوساملا لفاحلا نم مزاحلا

 .ةكوبحم ليطابأب ديسلا

 ًاليمع مهتعيلط؛ىف دجتس انناف تاهرتلا هذه جّورر,نّمع لءاساتن انيح ًازيخأو

 لَك لماجلو بايضالا ءا مالا بالا تزعل اهيط فلفل الطي «ضااوع قس ازادوهت اسيل



 ها/ ةمدقملا

 .نيالل ا مإطت
 ناكل يملا نيل ةيرالسمي رظتب ةيلمعتطب اوان لوطتيإ ال القل

 نا تملع اذا قدصت نا كيلع نكلو .ةلوهسلا هذهب نوكي نا نكمي ءينويهصلا
 دجاصتت دعب ,ناتسكاي :لخياد ىاتنتكابلا يروزونلا لعافملا يف ضقب ركفت «قيئارسأ»

 ' ..ناتسكابلا ىف ةيمالسالا هر
 1 1 ةيالسألا ةكرملا ءانبا نوت لخاد قيسلا ديلا راكفأ ةئاساد

 كلا ىأ كوستلا حور لح قي نييلكملا نقيب ةكايكتمإلا وتاودلا دهس
 !ملسملا ب

 10لا ت ةيالسالا ةدحولا تاذلابو ةيمالسالا ةدحولا برتح ا
 أ ]او ىسنوتلا ءىاربألاو قارملاو يرعصملا دهاجملا نيب ةلماعلا ةيم ١

 ١ كو راو سلخلا يرصملاو ىلاريألا فا
 ل 1 ناطن لع ضصوصخلابو .ىسلاو يعينا نيب نم االا نر
 مل يضع ىف مل ع نييسملا ديلا اهلاكم_ ىلاطلانال مرت را
 ضاعت ىف تلثق ىتلا ةيمالسالا ةدحولا ..ةيعيشلا ةيملعلا تازوحلاو رهزألا عماج

 يش دلع ميقلاو ىيسحلا نيدلا لام

 2 اهو لوضت نإ نم ريكا يعبي هلاطقألا)اهريدت ىتلا ةرماؤلا نإ
 الاغا إف تيغاوطلا مادقأ تلال /2] 401ج اس ذخأ يبلا ةيمالسالا

 !ا ابر ةريطخلا 1 تاو هذ للا هيي نأ متل ل متايلالا ىلعو ل ١
 ليس ف نيلماعلا ًارانم قبت يتلا تقي: ءقويسحلا نيدلا لام ديسلا ةقيقح حرطيو

 1 ش .. لات لاق .نينعضتسلا

 َهِرَك لَو هرمي نأ الإ هللا ىبأيَو .مههاوفأب هللا َروُن اوُتِِطُي ْنأ نوديرُي)
 ان

 ١-التوبة 100



 قثولا ةورعلا 01

 نأب انّيب امك عئاقولاو ماقرألابو ءانتعانق انل لب ءككلذب كّشن طقف انسل اننا
 املادباو .ةيداهجلا ىنيسحلا دّيسلا ةريس لايتغا فدهتست ةريطخ ةرماؤم كانه

 ةلأسملا ناو ..مءالسالل ةمراصلا ناك اهتنال ويش اضاقاتلازب: تياكيعشتلا,انه ولم, ةرباشاب
 كلت مادختسا لواحي مئاق ماظن ةلأسم اهنا ,ةفيحص ىل ةللوأ/ انبتاكو تناغم كسا
 نسيلو ةيبرعلا ةريزجلا يف. مكاحلاادوعس لا ماظن وهو الأ ةيصخشلا هتحلصمل مالقألا
 ىكريمالا مالسالا ةمظنأ سأر ىلع وه لب ,ةميرجلا هذه يف ًاكرتشم هدحو ماظنلا اذه
 ناتسناغفاو قارعلاو سنوتو برغملاو رصمو جيلخلا يف نيملسملا رئاصمب ةمكحتملا

 .ايكرتو

 : فدهتست ةينويهصلاو ةيقرشلاو ةيبرغلا رئاودلا اهفلخ فقت ةرماؤم يهو
 يف مالسالا وني مل رماغم لجر هنأ ىلع ينيسحلا نيدلا لامج ديسلا راهظا )١(

 !! ةرهشلا بحو روهظلل هناو .هلمع

 نيدلا لامج ديسلل نيدت يتلاو ناريا يف ةيمالسالا ةروثلا ةسادق هيوشت (؟)
 .ةريبكلا ةيمالسالا هلامعأو هزاكفأب نييلسحلا

 نع ةعساشلا ةيمالسالا ةحاسلا يف ةلماعلا ةيمالسالا تاكرحلا داعبإ (؟)

 ةيسايسلاو ةيحورلا تاقالعلا عطقل «ناريا يف ةيمالسالا ةروثلا نعو ينيسحلا ديسلا
 .ىنيمخلا مامالا ةدايقل تاكرح ا اهب نيدت يقبلا

 ماظتنالاو ةيمالسالا تاكرحلاب 01 نع ةصالس الا توعشلا داغبإ 4 ) :

 ..اهفوفص يف
 حالس تعفر يتلا كلت صوصخلابو ةيرصملا ةيمالسالا ةكرحلاب نعظلا (6)

 ينيسحلا نيدلا لامج ديسلا ةمرح كتل ةجيتن نعطلا ءيجيو .ماظنلا ةهجاومل ةوقلا
 ..يمالسالا داهجلا قيرط ىلع اهتودق رصم يف ةلماعلا ةيمالسالا ةكرحلا هذختت يتلا
 ءاظن ةماقا وحن رصم لخاد يمالسالا كرحتلا نا كلذ ,اهتيمهأ اط ةطقنلا هذهو
 عم ةهجاوم يف «ليئارسا» عقت نا ئشخت يتلا ةينويهصلا رئاودلا قلقي ام وه يمالسا



 ىناغفألا نيدلا لامج ديسلل

 و
 هدبع دمحم خيشلا



 قئثولا ةورعلا 0

 ديالا مضيكتلاب ذل انيحااو رثبكلا لجولاةنزكذل ءاهلاواّةلاؤأءانرطقأ ابكاتتإو

 اعلا ةلخيلا ةةيظةلمااكلا ةعلزطجملا هلت اتوا وس وقرا ةووطلا» هلم اواانتظأل

 انريهامج يف ثعبي نا ريدقلا يلعلا ىلوملا نيلئاس .يبرعلاو يمالسالا ملاعلا يف

 :لذلذلا العلل اهات افازلقوا كايكلابفالغملا ًاذيل علقوا عيل عا لتنو وأدت لالا

 .قفوملا هللاو

 .ىهاش ورسخ يداه ديس
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 07ةديرجلا تردص اذامل

 ( ريصملا كيلإو انبنأ كيلإو انلكوت كيلع انبر )

 ا | ىو غلا لاوح اب اقلغتم .قحلا لوقء م ةيط لا ةناعلا
 : .لمعلا حاجن يف لكتملا

 اهركنت ال ابر قيرط ىلع تادب .ترهظ مث انامزا نيعماطلا بهاذم تيفخ

 ءاديب اوزواجت ىتح ءافعضلاب مهريس يف ممألا نم ءايوقألا لغوأ ,توتلا مث سفنألا
 طيح َنِع مهب اوجرخو مهسفنأ 0 مهولهذأ ىتخ ('7مهبابلأ اورحسو .ركفلا
 .ةيرشبلا سوفنلا هلمحت ال ادح ميضلا نم,مهب اوغلبو ؛عاظنلا

 ةّوقلا َّنِإ اونظف ,لايخلا ناطيش هب يرغيو .مهولا هلّوسي ام ىلا ماوقأ بهذ
 لب اهداحا تقفتا نإو ةيددعلا ةرثكلا ىلع ناطلسلا اه مودي اطامع لق ْنِإو ةيلآلا

 لب نابل ءاراب يعز رهو ,ريسيلا رزغلا يف .ريفغلا مجلا كالثعا كم اا

 رشن ام غلبو م 1884 ةنس سرام 1 قفاوملاه 101 ةنس لوألا ىدامج © ىف اهنم لوألا ددعلا ردص ١

 اكن كفي تبيع ورع ا 1 نس ةحشللا يذ يف اهنم ريخألا ددعلا ردصو ًاددع رشع ةينامث اهنم

 .اهل زيلجنالا

 .مهبابل : لالا قاب"

 . ىلع : لصألا يف"
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 10 هدبع دمحمو ىنيسحلا:نيردلا لاح

 تاداعلاو قالخألا يف اهنيابي نمل عوضخلا نم فنأت ْنأ ممالا ةداع ترج

 انييرافيكفلا اتلكاشب ! لع وه قلل اذايازويوشعت اك اعاادئاز# اةهنلكيأ ل8 اونا راسل
 اجا كفا الكو شاريك ط تتناك نارتةلاركسلسم نإ نةيديز ال هشام ةقال جلاؤت اهلك

 دئعف'ضعب نم اهنطعبا برقت ًابيرغ هنوكاةهجب هنم تدعتبا املكو ءهيلا يملا نغا دعب
 ناتاشا ناكامو ةالنلا اظفلت ارك هظنلتن مك علا كلو

 يف فالتخالا نم اهنيب ام ممألا يسنُت ءادتعالا ميمعت يف دحلا ةزواجم نا

 سنجلل بّرحتلا نم مزلأ رطخلا نم اايتفيعال ةيارإ احلا اق ةةبئا زكا ميلا
 اهتوعد نم ّدشأ قافتالا ىلا ةيرشبلا ةعيبطلا ةوعد نوكت ةلاحلا هذه ىفو بهذملاو
 .ةعفنملا بلط ىف كارتشالل هيلا

 ىف قرشملا ءاحنا بلغأ ىف ةيركف ةكرحب انسسحأ اذا بجعلا اتنين (ةكلتسأ

 ايابشألاوولئاسولا,نيلتقلل هل لجعنيو اين: سيبو اظلم بلاطو لكي تابألا ىف
 هغاعتابا/ قطا رافكل و: الفنا غو نفالا ويقابل .كمةطقبالد لتس رازكنز مآل الصب أم

 .لكلا قوقحب مايقلا اط نكمي ةدحاو ةوق ةقرفتملا ىوقلا لعج يف نوركفتي
 ناكمإلا ىف سيلو عماطلا هنع ىمع ناو رصبتسملا هرظتني ًارمأ اذه ناك ءالب

 هب يرجيام لب هئانبا يف هتاداع نم نامزلا هب يتاي ام نكلو ناهربلاب نيعماطلا عانقا
 .نونظي اوناك امف مهمهو مل فشكيس هقلخ ىف هللا ةنس نم ىملإلا ءاضقلا

 كدر اننا نإ فلاي ازيدحفلا, لاقط و اور تي ال كيل رقاب مها سطتال بغل
 مهشورع نع اولزنا كولم مهنف ؛ ؛ مهنم نيملسملا يف ًاصوصخ ,هتياكن مهنم بلغتملا

 ءالجأو ءالذأ اوتاب ءازعأو املظ مهقوقح اومرح ةرمألا ف قوقح اووذو 108

 ةيلاطتأ هاوار فاو باج تاز رهام بسسو ازكع وسايمدا علوبزبل

 مهعامطأ يف نيعماطلا هيا: كمر اضل ابق دعو هل تاقبللاو وف : ةقبط قبت مو

 وحن نم ةيرصملا ىضارألا يف اهروذب ترذب يتلا ثداوحلا هذه ءاّرج نم ًاضوصخ

 اني ردع اك با حسق مفرط الات هقلبلا اهلابا ىلخج ابقي عمال ياا عييأت كاز سس



 قثولا ةورعلا 3

 غاس نإ هّنأِب ةقطان ةييرقلاو ةديعبلا نامزألا يف ثداوحلا تابلقت ٌنإف ,ناهربلا هلطبي

 اهتبسنو اهمسا ةريشعلا كلت تيسنو ةميظع ةّمأ داوس يف تينف ددعلا ةليلق ةريشع نأ
 ل ل ا ل

 :لايحلا 120 لالا قل ناو .ةيراقتم ةبسس لح ال
 ملع موي نم ىناسنالا عاتجالا ريس هب دهشيو ميرصلا لقعلا هب مكحي يذلاو

 نع ةلفغ وأ ,ةملكلا يف قارتفال فعض اهارع اذا ةريكلا ممألا نأ مولا لاخر

 اهيلع تلاص مث ,لوزي معنب نانتفا وأ ,ءودتا ال ةحار لإ نوكر وأ .ثمحتال ةبقاع
 الا تارخو يلع تلاوت ذاك هيحلا شمر (يد واب ظتسا لفسسلا 7

 بلط نم ادب دجن مو ,دوقفملا درو دوجوملا ءاقبتسا ىلا تعره اهمالأ اهتقلقأو

 ؛ اهدارفأ ماثتلاب نوكتام يهو ةيقيقحلا اهتوقب سحت كلذ دنعو ليبس يأ نم ةاجنلا
 ىعرشلا ميلعتلاو يرطفلا ساسحالاو يهلإلا ماهإلا ناو ءاهداحا ماحتلاو
 .اهيلع ءيبث رسيأ وهو داحتالا اذه ءارو ام ىلا اه ةجاح ال ن م

 رثك اذا تغلب ام ةداعلاو عبطلا داسف نم تغلب نإو ةيناسنالا سوفنلا نإ
 هعسيو ةقاطلا تحت لخدي ّدح ىلا الإ ميضلا لمتحتال ةفورعم ةعماج تحت اهديدع
 رت ايت دس اتساو .اهاوق لا عسوشلا تدك ةعاطتسالا زواجي داق ناد خلا
 داق ر 1 دس لو يصرخ تس اواي

 ال1 طلخا كاز نم ايي اف كل .ة نا دلا يلع نوكدفا »1 ىطع اني
 رفظلا اهل نوكيف ئرخأ بيصتف هلثم ىف عوقولا نم سارتحالاو طرفام كرادت

 ربدمو ءاهيلع مق اهريبدتب ماق اذا قاطي ال ام عفدل ثعبنت يتلا ةكرحلا ناو :ةبلغلاو
 كاذ كالهاو ميقلا كاذ رهق ءاهراثآ وحم وأ ءاهئايرس فيقوت يف يفكيال ءاهريسل
 هفلخ مّيق بهذ ناف ؛ ا ا ا ن0 ةنارجاوم تما نام دلع ناك 03
 هلع اراك هيلادإ ىأ رثألا فيقع نكم عَن ةريصب ذفنأو ةربخ هنم عسوأ رخآ

 هناحا عفرو



 56 هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامج

 نيمردلا "يانج نترخيار هيفا طسالا دلل جنملا "م ابنها ]طل أوس :ايلاظخالا هلزعم
 عاقبلا كلت ىلع ةنئمطم نيملسملا رطاوخ تناكًانيمأ بابلا اذه ناك ناف نيفيرشلا

 ةنايدلا ناكرا نم مظع نكر ةمالس نم بير يف اوناكو مهراكفا تبرطضا الإو

 مهيولق ادب تدلكتو يملا + اتنحتا انل"ت دعت "زعبل ايانلا "زحل ناقة ين ًالثتحلا

 0 يس سس يل نس تع ل ل
 هتايآ ىفو مهنيب ىلتي نآرقلا مادام ةغللاو ةيسنجلا طباور نم ئوقأ ةّيلملا مهتطباز

 تك اع نب ةليظانلا 01 للذي نأ رهدلا عيطتسي نلف هيئراق ماهفا ىلع بهذي الام

 حاورأ كلا سر نابل و واكب ًانانمنأ تراراوجاو دش اك قلاع ناقش

 رضاحلا ةبقارمو يضاملا راكذت نم مهو مهكرادم يف داقتعالا نايرس نيملسملا

 ةخاص نوكي لب ًاماع ًاريفن لب ًاريفز سفنتلا ريصي نا لمأن الو ءادعصلا نوسفنتي
 .عمطلا همصأ نم عماسم قّزق

 دا تياكو# ذا كت هنداوقا يفك كارلا ةفخل ايروكا

 ظفحب ةّنسأ الو ةاباحلا ىوس كالمتسالل اهقوسي قلايف الو ةاهادملا الإ هتاحوتف يف

 نقال ةركافطل ناولأل هنت ونوم يظن انك ازخلا هلا هدي ةيلا ةعش انماللإب

 صلخمو نتفلا نكسمو ءارمألا زكارم تّيثمو مهكلامم نع عفادملاو كولملا شورع

 هيلع بجيام لوأ ناكف نيبولغملا لاصم قاوو نايصعلا لئاوغ نم تاموكحلا
 اا يورو نيج

 اذإ 0 اهخيرات دهشي ة ةّمأ عم فنعلا ئش ناو رظنلا ركو رصبلا عجد هقيزقل

 1 ا ا

 كيمرلب انك هذع اكس شأبلا ديدن ًايوق نؤدختملا مدعيا الوطن اًنيولا اطلعت
 رضي وهف بطع وأ ملسأ هئوانمب عاقيالا ىف يلابيال ظيغملا نأو هتسايس جيورتل
 .رضلا هسم نإ ءرضيل

 سيسح نع مهعامسا ترقوو نيموهنملا لوقعب تبهذ مهتلا ةيشغ نا الإ



 قئثولا ةورعلا <36

 تصعتساف اهتردق يف سيل ام اهومزلأو اهبابلأ تراحف هفلأت ال امب اهيلع اوّدشو

 ةليسو كلذ لكب اوئيهيل ةلادعلا مسا تحت عزاولا ةكوش نم اودضخو اهاوق هيلع

 نيبلاط هل اوناك امل ةعيرذ اهوذخت اف ءاوشعلا ةيبارعلا ةكرحلا تناكف عمطملا لينل

 برألا غولب اونظو دالبلا كلت ىلع ,بئاصملا نافوط لب ,بعاصملا ليس مهب عفدناف

 .اولاني مل امب اوّمهو نظلا أطخأ نكلو
 باب حِتُقو ئرخا ةكرح اهتفلخ تح رظنلا داب يف ةكرحلا كلت دمخت دكت مل

 ةيقب ىه لب نيملسملا سوفن يف ىلوألا ةناكملا اه ةوعدب مكاق ماقو جوبا ناك

 نال دي هنن دلي ول ةيئازو تثني دما هكر تمر اهع جنم اانا نقل لنقل ومحل اخإ
 الاهل انجيل. مبعأ جل الرع اى رع مهّْنَأ معن ءاهيفالت نم ةريح يف اهيببسم

 اهنع صيحم ال ىتلا بقاوعلا يه هذه مرجال .ًاموقز هنم نومعطيو ًالظنح هنم نونجي

 هبابرأل تقولا كاذ نم رمألا اوكرت مهنأ ولو هصرح يف لغلغيو هعمط يف يملاغي نمل
 وأ هتعفادم قرطب نيفراعلا هيلع نيرداقلاو هب ءاربخلل ثداح لك كرادت اوضّوفو
 ةرفاولا عفانملا نم نوهتشي اوناك ام اولانو مهحلاصم كلذب اوظفحل هتدئاف ءانتقا

 .ملع مل نفكتناولا مق اطلع نأ نوادي

 ءاوهألا تتشتو ةملكلا قّرفت نم اودجو ام مهّرغو ططشلا اوبكر مننا نيغ

 بطعلا عيرس هنا الإ كتفلا عيرز ناك ناو هنأ اوملع امو اهلتقاو مهلماوع ذفنأ وهو

 نيدتعملا بولقل ددسي ةدحو لماع ىلا بوطخلا دادتشا دنع لّوحتي نا عرسأ امو

 ةيزعت ضعبلا ةمالس تناك اهيقاب هنم يفوعو ةمالا نم رطشب لح اذا روجلا ءالب ناف

 مينالخإا باصأالع شاللخالا قيبو ملت ل و ةاال سلط تل غر اعيابجللو نيياصاللا
 هيفام ىلا نوعفدنيف ربصلا مهيلع ٌرعيو رجضلا مهب طيحي ةلاحم الف ررضلا مع اذا امأ

 .مهريغل هيف ريخ الو مهريخ
 ىلع اهلاتحا لهسي مل ةيرصملا رايدلا اهبف تحبصأ يتلا ةئيسلا ةلاحلا نا

 مهبولق يف اطو ةسدقملا يضارألا نم مهدنع ربتعت رصم ْنِإ اًيومع ةنيعلدملا اكن
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 نا يعدتسي رفظلا ىلا برقأو رطخلا نم دعبأ هجو ىلع ةياغلا لين ناك املو
 رشنل قرط ةّدع اوبلط قدص ةوعدو قح ةئفن ميلس بلق لك يف يعادلل نوكي
 مايألا هذه ىف مط نوكي نا اوراتخاو مهناوخا نم مهنأش هنع ينخ نم نيب مهراكفأ

 ةنيدمك ةّرح ةنيدم يف نوكت ناو يىبرعلا ناسللا وهو مهدنع ناسل فرخاب هدير

 راطقألا ىلا عك ليصوتو مهئارآ تب نم اهتطساوب ا دوا

 ينيسحلا نيدلا لامج ديسلا ىلا اوبغرف ؛لهاذلل ًاريكذتو لفاغلل اهيبنت ةيصاقلا

 مهتبغر لف مهبهذم بهذتو مهبرشم عبتت ثيحب ةديرجلا كلت ئشني نأ يناغفألا

 سيئر نوكي نا هدبع دمحت خيشلا فلكو هنطوو هنيدل هيلع ابجاو اقح ئدان لب

 هللا ىلبعو .لاثتمالا ىلع ىناثلا لمح :ةباجالا "ىلع لوألا لمح ام ناكف اهريترحت
 ١ .لاوحألا عيمج ىف لاكتالا

 .!! 1884 ماع سيراب دصقي-١



 قثزولا|ةورعلا 1

 نم دتمملا >ريركلاو رصم ىلا ةكم نمو ةكم ىلا دنطلا نم ةلسارتملا تاسمهلا
 مهتوقب نيرورغملا يقارت نيب قالتت اهلكو دنهلا ىلا ةكم نمو ةكم ىلا رصم
 ٍ .مهتوفج يف نولسرتسملا

 تبراقو طباورلا تددج قرشلا عقاوم مهأب تلح يتلا ةريخالا ايازرلا نإ
 راكفأ ظقيأف اهنكاس نيب داقتعالا ةعماجب ةلصتملا اهدودحب ةدعابتملا زاطقألا نيب
 تّدأ يتلا للعلا ةظحالم عم مهرمأ ةبقاع نم نوكيس امل مهراظنأ تلّوحو ءالقعلا
 ةجلاعم ىلا اودمعو قحلا بلط ىف اولصاوتو رظنلا يف اوبراقتف هيف مه ام ىلا مهب
 ذيع نا نيلم مرو ةوقلا نم اودقف ام قطعي :|وعج رتسو نا نيجارتفعضلا:للعو ىحلا

 اهنم رضاحلا يف ناو فرشلاو نيدلا ةياقول هنوكلسي انينخ الاس تيدا وحلا
 نم بيغلا يف مكف تتاف نآلو مهتوفت اهنولاخي الو مهفكأ اوطسب اهيلاو منتغت ة ةزهنل
 .ر ومالا ةيقاع تلا ىو .اهلثم

 راطقأ ةدع يف ليلجلا دصقملا اذه ءالشعلا كلوا نم ريخ تابصع تفلأت
 هجو لك نم حاجنلا بابسأ نوسسحتي اوقفطو ةيرصملاو ةيدنملا دالبلا ًاصوصخ

 رلو.دهجلا يف نورصتبير الو يصبلا يف نضال عتيل يفرتخا مكين جدع
 .هتايح ىلع يح هنم قفشب هيرام يضقأ ىملا كلذ. مع شفا

 نا اوأر مهاح لثم يف مهعراضي نم ةدعاسم يعدتست مهتيادب تناك املو
 ةءاسلا ةلادعلا نوبسحتو مهباصم نم نولملمتي نيذلا عم ةديكألا طباورلا اودقعي
 ةماعلا ةطلسلا رمأ يف رظنلا مهسفنأ ىلع اوبتكو ابوزوأ يلاهأ نم اهنع نوماحيو
 ايفو نيتبلاب طاغمو نيرذلا ثييس دم كلا ةكم نأ اهواي ماقلا يضوبرف و ةيسالسالا
 اهفقاوم يف ىخاتيو ىبرغلاو يترشلا هيلا عمتجب ماع لك يف ماعلا جيجحلا مسوم
 مث مهراكفأ اهيلا دراوتت ةنيدم لضفأ تناك ريقفلاو ىنغلاو ريقحلاو ليلجلا ةرهاطلا
 :ليسلا ءاوس لل ءاشبي نم يدي هللاو تاهجلا نئاس ىلا ثبنت
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 .ةريصق تاوطخ ضعب عطقو رظن ةفطع هيلا لوصولا يف كيو حنجلا
 لوصألا ضعبب كسلا هل مزلي امنا ثراوكلا عفدل ةوقلا رهظم ىف روهظلا ناو

 ةيبوروا ةلود ّرعا هب تكس ام ىهو مهفالساو نييقرشلا ءابا اهبلع ناك ىتلا
 اهعمج ىتلا كلاسملا كولسو اماسولا جايجا نادل لحال

 فقوم فقي نا هتيادب يف يقرشلل ئجلم الو ئرخالا ةيبرغلا لودلا ضعب اهكلسو

 نم نا ىلع دهاش قدصأ ئضم ايفو كلذ بلطي نأ هل سيل لب هتياهن يف يبوروألا
 أه زرع مر هتمأو هل قو ةذف يلح

 طباورلاو تاقالعلل ظفاحلا وه ةبستكملاو ةيتاذلا ىوقلا ىف ؤفاكتلا نأب هبنتو
 لعجت و ,فيعضلا حالتبال ىوقلا ةليسو الإ ةطبارلا نكت مل ؤفاكتلا دقف ناف ةيسايسسلا
 هءارو بع مني ًافافش ةلماجما لاكشأب جبدملا ةفطالملا ناولأب شقرملا دادولا باهإ

 .تالفغلا رجايد يف نوعماطلا اهب يرسي يتلا ةقيقدلا كلاسملا نع بقنتو

 مهتلا نم ًاصوصخ نوملسملاو ايومع نويقرشلا هب مارت ام عفدب متهبو

 يهراوبمأ طلاع ىلع فوقو الو مهللاحب هل ةربخال نم مهلا اههجوي يتلا ةلطابلا

 ىتلا مهوصأ ىلع اوماد ام ةيندملا ىلا نومدقتي ال نيملسملا نا نيمعازلا معز لاطيإو
 الا كدا ل ا نيت تقلا ضل

 .تباثلا ءاقتناو قداصلا رايتخا عم مهنوؤش يف نويسايسلا هلوادتي امو ةيمومعلا
 ىف ةقلألا اةيكعو فلالا كج ةيماوبفلا ثالطعلا هي وقت د ع

 فيلا ىلا ليق ال يتلا ةميوقلا تاسايسلاو اهنيب ةكرتشملا عفانملا دييأتو اهدارفأ

 .نييقرشلا قوقحب فاحجالاو
 اذا رهظت ال اهيلع نيلماحلاو اهيلا نيعادلا ريس عبتت ةديرجلا هذهف اذه لك عمو

 دا نا را و للا ةيحازل يش ليرزما ويزن ا

 : ريقتسم طارص ىلا ءاشي نم يده هللاو هتياده هللا ملع ذأ يف قبس نم

 ريقحلاو ريمألا اطوادتيل لباقم نودب ًاناحم مهؤامسا فرعن نيذلا ىلا لسرتو
 مسالاب ةديرجلا ةرادا ىلا بتكي نا الإ هيلع اه همسا انيلا لصي مل نمو ريقفلاو ىنغلاو
 .قفوملا هللاو هديري يذلا جبنلا ىلع هتماقإ لحمو هب فورعملا



 اهجهنمو ةديرجلا

 ناك يتلا تابجاولا نابي نم ناكمالا يفام ىلع نييقرشلا ةمدخ ىف يتأيس

 ام كرادتل اهكولس بجي يتلا قرطلا حي يطع وز كسدعلا و طقسا ايمخومت ايف ظيرفتلا

 .تا وه ام لئاوغ مو نيا توكل او تراك

 ىلا مهب ترصق يتلا للعلا ّئشانمو بابسألا لوصأ ىف ثحبلا كلذ عبتتسيو

 120 ام ع يوم باصوالا اك وو

 نوكلاسلا ئرديال تجي دشوملا لضو9 تيرذلا اهيفماتو تراضللا اهب تببعش
 .ةلتاقلا تاشهدملاو ةشهدملا تاجعزملاو ةعزفملا قراوطلا مهعجفت ني 07

 تيل نيفرتملا ماهوأ تلغيت يتلا هبشلا نع تعاطتسا ام ءاطغلا فشكتو

 تروا قع وفسنملا حاوتع ترخا قلاب ينماس ملا زج دو ديفا كلو هيلع

 ناد تاكفئسف ما رالا نام نا ويظ ور مهت ادار افيشووب مع الج أنا واد رم سنا

 !اهدح تغلي ةياتعلا

 صالخملا ةطقن ىلا لوصولا يف ةجاح ال نا ماهفألا بارشا لواحتو

 متازعلا طاطحماو ممه لا روتف بجوي اهروصت ةميظع ةرئاد عطق ىلا ةبوغرملا

 تحت وهو بولطملا ىلع رابدالا نم ضرع امنا ةعساولا ةرئادلا كلت لّيخت ناو

 .ضرألا قرطب قذاحلا ليلدلا : تيرخلا- ١
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 مث رخآلا ليبقلا يدعت نم هقؤقحأ ظفحو هعفانم ةنايص نع ًارداق ةمحالتملا ةدارفأ
 نأ ّدح ىلا اوبهذف هراوطأ يف ناسنالا ةداع يه امك ةرورضلا ٌدح كلذ يف اوزواجي

 نالو مكح اذا ًارئاجج قوكي نأ دبأل لأب ًايلط هيرو نزح طظلتت قد :رزف ارت ةفنأ
 كلل أذل ل يفجؤو وعفا بنشاط شرق يكس لوف واف لدأق

 امك لاوزلا ف ةرورضلا وه عبت ةيبصعلا نم عونلا اذه ةرورضلا تلاز ولف

 هيدل رغاصتت مكاح ىلع داتعالاب ةرورضلا لطبتو بير الب ثودحلا يف اهعبت

 هيلا ةبسنلاب نوكتو عمطلاب سوفنلا هتطلسل عضخت و ةردقلا هتمظعل لئاضتتو ىوقلا

 هلبق نم مكاقلا نوكي مك ضرألاو تاوئسلا راّهقو لكلا ًادبموهو مادقألا ةيواستم

 : ماما "رفالبا م افسأل>كزسالاو دئاكسنالاا اق: دفاخلا اههادنتبا ةئاكعت ا يفق
 هماكحأ ىلع ميقلا ةكراشمب تنقيأو ىلعألا مكاحلا دوجوب هادا تاع ةأذاالاف

 هذه بحاص ىلا ّرشلا عفدو قحلا ظفح ىف تنأمطا .هب رمأ امل نماطتلا يف مهتماعل

 نم اهرثأ ئحف اهلا ةجاحلا مدعل سنجلا ةيبصع نع تنغتساو ةسدقملا ةطلسلا

 نيكل مرغلا شكلا زم ىفرهلا

 داعب تع ا عراطقاا فالوقعلا دلت قفناتلالكأ زل فهلا ارح اذه

 ناف ةيمالسالا مهتبصع ادعام تايبصعلا عاونا نم عون يا مهضفرو تاكسي ا

 نع فتليو هبعشو هسنج نع وهلي هداقتعا هيف خسر ىتم يمالسالا نيدلاب نّيدتملا

 .دقتعملا ةقالع ىهو ةماعلا ةقالعلا ىلا ةصاخلا طباورلا

 يقل امنا قادما وكمت لاس فارساف داوتفان ركنا مالقلكلا خيا هلا ةوقف
 :لاناط لقيا لانلا اذه وتل ةيرلطمل اشور الكوكا يابت ول للوطن ا وأ لئانالأسو
 نيب تالماعملا دودح عضوب ةيفاو تءاج اذه ةلفاك تناك امك يه لب ىلعأ ملاع

 ذيفنتب موقت يتلا ةعزاولا ةطلسلا ديدحتو اهئزجو اهيلك قوقحلا نايبو دابعلا

 ال اهمامز ىلع ضباقلا نوكيال ىتح اهطورش نييعتو دودحلا ةماقاو تاعورشملا

 هدرا هلي وأ: نجل اذ ايتن الو هئازتوج اهات "لو "اه ًاهاونضاعب جل افلأم أم



 ةلظالنسألااةئايذالاو.ةنصنجلا

 رظنلا لجل تبثي اهئاوها عالطتساو ةماا لك رم ارفألا لاح ءارقتسا نا
 هسنجل بصعتملا ناو مهنم بلغألا دنع هيلع ةرعنو سنجلل بصعت بوجو هقيقدو
 بلطل هنم هيبنت نودب هعفد نود لتقي ىتح مهّسمي ال بضغيو هينب رخافمب هيتيل مهنم
 نا ةقيقحلا بالط نم نوريثك ّنظ ىتح نادجولا اذه ةلع يف ثحب الو ببسلا
 لفط لاح يف هارن ام مهنظ دعبي هنا الإ ةيعيبطلا تاينادجولا نم سنجلل بصعتلا
 0 10000 اا كو ل اإل
 هلبق نم نهذلا يلاخ نوكي لب هيلا ًاليم هعبط يف ئرنال اًناف هدلوم هل ركذي مو
 .رّيغتي ال يعيبطلاو هيلا ليمأو هابرمل فلآ ناكامبر لب ءاوس راطقألا رئاس عم نوكيو

 ىلع ةضراعلا تاكلملا نم نوكي دق دق نكلو يعيبط هنأ ىلا بهذن ال اذهو
 ةمج تاجاح هل ضرأ يأ يف ناسنالا ناف تارورضلا اهحاولأ ىلع اهمسرت ةوبفاللا
 ةعسو ,ةيكز ةيبرتب اوغبصي ملاذا ةعفنملاب راثئتسالاو صاصتخالا ىلا ليم هدارفأ يفو
 ةضرع سانلا ضعب راص اذهلف ناودعلا ىلا اهعبطب وعدت رادتقا اهبحص اذا عمطملا
 باصتعالا ىلا ًالاوط ًاباقحا رورشلا ةلزانم دعب اورطضاف رخآ ضعب ءادتعال
 ًامنأ اوعزوتف سانجالا ىلا اولصو تح ةتوافتم تاجرد ىلع بسنلا ةمحلب
 ةوقب مهنم ليبق لك نوكيل كلذ وحنو يناكرتلاو يسورلاو يزيلجالاو يدنهلاك



 فو هدبع دمحمو ىنيسحملا نيدلالامح

 :ل|,لييقر نس اهافمإو اهاكتفأ ريميل ضرعب ا ركيجس ةالوونتاو الروت [مروكدح

 هريس ىف أبن اذا معنءاهيهاذم ًابهاذ ةعيرشلا ناش اظفاج مكنملا بجاص هادا لبق

 هنم تعدصنا هقح نم سيل امب ةرثالا بلطو هيلع تّضن اع همكح يف راجو اهنع

 نم ًالاح عشا لتي اينطو ناك ناو حبصأو سفنألا هتبحم نع تفرحناو ءبولقلا

 .مهنع يىبنجالا

 امدنع فسألاو رّتأتلاب نايدألا بابرأ,رئاس نيب نم اوصتخا نيملسملا نا
 .اهليبقو اهسنج ىلا تافتلا نودب يمالسا مكح نع ةيمالسا ةعقب لاصفناب نوعمسي

 لجل ريما وألا عت ناك ىلطع ىأ نم كيملبتش زق. نيب ارهغص اكاح نانو
 يف نيموكحلا عم همهسب برضو اهدودحب ءامهدلا را اخر الح ار

 ةطسب زوجي نا هنكمأل ةلطابلا ةخفخفلا ايازب صاصتخالا نع ىفاجتو ال عوضخلا
 ةرومعملا راطقألا يف نأشلا ةعفر نم ةياغلا لاني ناو ناطلسلا ىف ةمظعو كلملا يف

 ريثكت الو تاقفنلا لذب ىلا جاتحي الو ًاباعتأ كلذ يف مّمجتي الو نيدلا اذه بابرأب

 تسلا لااستتا رتواوعلا تاون تل و تلا لا ره لا وللا

 لوصالا ىلا عوجرلاو نيدشارلا ءافلخلا جهت ىلغ ريسلاب اذه لك نغ ٌقْعَتسَيَو

 ةعنملا مزاول ددجتتو ةوقلا ثعبنت اذه هريس نمو ةميوقلا ةيمالسالا ةنايدلا يف ىلوألا

 رئاتستاةهجوتك ةتهجو نكت' مل'يمالسالا نيذلا وه بسلا نأَب لؤقلا َكِيِلَع رك
 امو مهايند يف دابعلا ةحلصم هيف امب نأ كلذ عم نكلو طقف ةرخآلا ىلا نايدألا

 يعرشلا حالطصالا يف هنع ربعملا وهو ةرخآلا يف ميعنلاو ءايندلا يف ةداعسلا مهبسكي

 .ةفلتخلا ممألاو ةنيابتملا سانجألا نيب هماكحأ يف ةاواسملاب ءاجو نيرادلا ةداعسب

 نيكل نان هنأ تتاتقأ قد قالا نول مقدما رهذلا نيغ تنقيلا
 مهجورخو مهماكح روجل ردصلا مهنم قيضيو ربصلا مهملع رعي ةردنلا مكح ىلع

 لع ةيبنجلا ةطلنل تح لاوعالا 'قواجليف ةيكوتللا ةلادعلا لوصأ نغم

 نم لثمك مهلثف قيرطلا اذه يف اهنوطخي ةوطخ لوأ دنع مهحاورأب ذخأي مدنلا نأ
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 اهذيفنت ىلع ةردقلاو ةعيرشلا ماكحأ دنع فوقولاب اهلانت امناو ةيلام ةورثو ةيندب
 زيمت ال يتلا ةيهلالا ةسّدقملا مهتعيرش ةقيقحلا يف نيملسملا عزاو نوكيف .ةمالا ءاضرو

 هوكورالا مهتع نايل فأر عزاولا نيياواوتتأل خارآ عاتجاو عيناجو سنح نب
 .اهنع عافدلاو ةعيرشلا ظفح ىلع مهصرحأ

 عراشلا هل لعجي مل باسحالا هديفت زايتما لكو باسنالا هبسكت راخف لكو

 يوبس ةظيار لك لب ضارعألاو لاومألاو جاورألا ةيامحو قوقحلا.ةيإقو يف ًارثا
 مومذم اهيلع دمتعملاو عراشلا ناسل ىلع ةتوقمم يهف ةقحلا ةعيرشلا ةطبار

 ةيبصع ىلا اعد نم اثم سيل) ملسو هيلع هللا ىلص لاق دقف مولم اط بصعتملاو
 تيدانخألا و (ةنيومع نلعب تاع مراكب ىيلوءةبصق لع اظاقز همااتك باو

 قوفي نم مارتحالاو ةماركلاب زاتمي نكلو اذه ىلع ةرفاضتم ةلزنملا تايآلاو ةيوبنلا

 رمأب ماق مث نمو ( مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ ) ةعيرشلا عابتا_ ئوقتلا يف ةفاكلا
 الوادي جب فرغ كف ريش ال نم لايجإلا فالتحا لع نامزألا نم ريتك ىف نيملسملا

 امو هبستو هيتس نم]- يقي ةبلط لو ةئابآ "نع كلملا ثرو الو هليبق ىف هل رآيتما
 ا عرشلل هعوضخ الإ مكحلا ةصنم ىلا هعفر

 مهاثتما بسح ىلع مهيلا اهيدسي ناك نيملسمل | يف نيعزاولا كلم ةطسب ناو
 دارأ الكو يصخشلا ءالتعالا نع مهدرجتو اهيدهب مهئادتهاو ةيهلالا ماكحألل

 ىلع رثأتسي ناو هتشيعم ةهافرو هتهبأ ىف هريغ هب قوفي امب هسفن ّصتخي نا عزاولا
 ةطلس تضبقناو فالتخالا عقوو اهبصعت ىلا سانجألا تعجر دئاز ظحب نيموكحلا

 .عزاولا كاذ

 ناو دعت 3 نألا لأ نيني دوق يكن مروي وم نيملبمللا ريس ميلا اندشرأ أه ذه

 ىرت اذهل نيدلا ةعماج ىلا نورظني امئاو سانجالا تابصعو بوعشلا ةطبارب

 نعذي يدنم لاو .يبرعلا ةدايس لبقي يسرافلاو ءيكرتلا ةطلس نم رفني ال يبرعلا
 لدبيت قمل ناو ضاتقنا لو مينتم,دحا دنعرزازتمتا الو ىناتفألا ةسايرل



 ")اهللع جالعو اهرضاحو ةمألا ىضام

 (اليدبت هللا ةنسل دجت نلو لبق نم اولخ نيذلا يف هللا ةّنس)

 يه اذاف مدعلا ءامع اهنع قشنا مث نا ار ا ا حا

 نم جايس اهملع ناينبلا ديدش ناكرألا يوق ماظنلا عيدب نوك اهنم دحاو لك ةيمحب

 لحنتو لزاونلا تافصاع اهتاحاس يف دمخت مهلا ةعنم نم روس اهطيحيو سأبلا ةّدش

 2 د ول ا وما د اهرسع كلا نافاس يو لك تكي ا

 ةكوشلا اهنم تذفنو اهلا ينادلاو اهنع ديعبلا ىلع ناطلسلا اه دتماو اهروذج

 5 دا[ اد[ زا اياد سل ساق ىورلا تلمكس هالك

 اا عال ساء اه رمافمر ايجانشل كل دي ص نع لك ع

 ددعلا ةليلق يهو تراصو اهتعيرش دوروو اهجهنم جاهتنا يف الإ ةداعس ال ناي عدلا

 .لماع ندب اه وهو رّبدم حور ملاعلل اهنأك تاحاسلا ةريثك

 تّدشناو ءاوهألا اهيف تقّرفتو اهموظنم رثتناو اهؤانب ئهو هّلك اذه دعبو
 لا علا ل تب افلم تاك اا م

 طيحم ىف لك رادو اهدوجو ظفحي اع اهدارفأ متازع تفرصناو دضاعتلا طباور

 ةيئزجلاو ةيلكلا اهقوقح نم ةقراب هرظانم يف حملي ال هندب تاياهنب دودحلا هصخش

 .ةيمالسالا (رانملا) ةلجم ةعبط  (هللا همحر) مامالا خيرات نع ذوخأم تالاقملا نيوانع 1-4
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 الع أرطي ام ضعب ناو :عجرتساو عجر ملألاب اطال . ةيفنج فملاخلأوب

 نيعزاولا روصق هوأشنم نوكي امنا قيرفتلاو ماسقنالا نم ةيمالسالا كلاملا
 نع مهفارحناو ةيمالسالا ةنايدلا اهيلع تينب يتلا ةيوقلا لوصالا نع مهناديحو
 ةفولأملا جهانملا نع بوكنلاو ةتباثلا وهلا ال اطفال مهفالسا جهانم
 دعاوق ىلا مالسالا يف نوعزاولا عجر اذاف ايلعلا ةطلسلاب امهررض نوكيام ٌدشأ
 هللا مهاتآ دقو الإ نامزلا نم ليلق ضمي مل نيقباسلا نيلوالا از وف اور انشو ةيغم
 انادهو .دادسلل هللا انقّقو نيدلا ةّأ نيدشارلاب ةّرعلا ىف مهقحلأو كلملا يف ةطسب

 .داشرلا قيرط



 // هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لاخمج

 لك يفو دصقملا ربدتسا امدعب ًاصوصخ هاوس كولس يف زوفلا نا دقتعي وهو ميقتسملا
 تبا دفاع او بقفل قت نكت موو راما قل :ةبزقمل ناحل هنأ ءؤلقي للشكل
 داحآلا بولق عرقت ةحيص نم له .ردخ هسمالم يفو ٌرقو هنذأ يفو همالحأب
 اهعئابطو اهتاداع نيابتتو اهفارطا ىئانتتو اهؤاحنا دعابتت ةميظع ةّما نم ةقرفتملا

 نارو لهج مكارت امدعب ةفلاختملا اهئارآ دّحوتو ةقرفتملا اهئاوهأ عمج ةأبن نم له

 ىيعي ريسع ءينل هنا هللا يأ ءرعو لهس لكو ديعب بيرق لك نا لوقعلل ليخو نيغ
 1 : ريصبلا ميكحلا هيف راحيو يساطنلا هجالع يف

 5 لان لل أو ءانلا لتصل تح وقرا دبل ءاوذلا ليمن نكمل

 هللَغ ىلا لوصولا نكي فيكف ةمأ'ىف ضرملا ناك نآ :ةيلع تاّرط' لا نضراوقلاو

 ,راوطألا عونتو لاوحالا لقنت نم هيف اهارتعا امو اهرمع ةفرعم دعب الإ هياكل

 ان سام كما اخوات الرا هدب مطشر اولا لكلا
 نم ًاريثك ناف الإو ضرملا ةقيقح نم ةنّيب ىلع نوكيل هتايح يف لبق نم هل ضرع
 ا رو يف الإ رهظتال مث رمعلا راوطأ نم روط يف اهميثارج دلوتت ضارمألا

 بيبطلا ىلع بعصيل هنأ الك ءاهرثأ ودبي الف ضرملا ةدام ىلع ةعيبطلا ةوق بلغتل
 0 الا ا وا حالا او كفالي الا ل

 دوجو لايجأ يف ردني اذهل .ددعلا ةرفاو لجألا ةليوط ةّلم ةاوادم ديري نمب فيكف
 نوهبشتملا ناك ناو اهملا اهدجيو اهفرش عاجرإ وأ ةّمأ ءايحأب نوموقي لاجر ضعب
 الإ ضرملا هجالع ديزي ال ةيندبلا ضارمألا ىف رصاقلا ببطتملا نا امكو نيريثك مهب
 كلذك .توملا ىلا ضيرملاب يضفي امبر لب ةفدصلاو قافتالا ةدعاسم الول ةّدش

 اهنأشب ةمات ةربخ ريغ ىلع ملا قالخأ ليدعتب نوموقي نيذلا لاح نوكي
 نمو تاداملا ذر كلذ اقنكي امو اهعاونا ولبست هلعلا 0و نا لو

 ٌفالتخا لع ةيباتتتملا اه داوحو تاداَتتَعالاَو به اذملا "نم اه ذارفأ "داو

 ةعضلا نم ةيلاحلا اهتجردو ةعفرلا نم ىلوألا اهتناكمو ضرألا نم اهعقاوم
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 ةمحلب ادعم نيمحتلملا ئدبأ نع الإ لانتإل دعاجاح تان ؤورضنأ نغ ةبيغاف وهو
 ا ا عل يال نام وصولا 1 يطا منا يملا
 اوهز رورغملا هنظي لوبذو ءاوحص هيلا رظانلا هليخي تابس يف ةبيغلا هذهب هنأكو هقزر
 انضرلاو مهتلا ةعانق مهفدعت دج و راهدايأق نيضوحدملا كادر لاشاب طيتقلا دفعات

 ام ىلا هبلق نم عاد هّرفتسا وأ مهدحأ لايخ يف قحلل رطاخ هّبنت نألو لاح لكب
 ىف نيتي وك نت حارات رده وراس رك دع ع يمل نظام نال حس كي

 لايرلاب ميديم لاسر و عطا قاع عل تلاع اع يما كا
 مكحيو هتشيعم دكنو هتمعن لاوزل بابسالا برقا نم راصل وا ةكلطلا دراوم هدرواو

 نع ءامذف سو الا يكن ل ماا ب ا ل ا

 نع هرظن رصقيو هحالصو هريخ هيف ام لك نع زجعلا ةياغب كلذ دعب ٌسحيو يعسلا
 بع فلا هين كاع يتلو ويل او قلو هدر اهبل وولف تاودام

 نم ضرملا اذه غلبيو مهباقعال هوثروأ ام ىلع ًابقو اوبسك ام ىلع ةفيلخ هوكرت
 داع لكل ةسيرف توملا شارف ىلع اهحرطيو كالهلا ىلع اهب فرشي اًدح ةمالا
 تا افسلا

 ماكي ومو تطخأ م تعقشلاو تناك نكت ل بتنا قم ارك كيا مث
 "لوف اود هلع لكل سيلا نكلا) كرت تاما بس تصح دعا ها جز

 فيك جالعلا قرطب نيفراعلا ّلقأ امو ءاودلا ٌدعأ امو ءادلا بعصأ ام ًافساآو

 رفغتسا ... هنأش ىلع فكع ًالك نأل الإ قرتفت مل يهو اهقارتفا دعب ةملكلا عمج نكي

 هنب الاقل هينا كلا نا أ هةية فالرملا 1 ل كي نانا اكياس

 وه ام ىلا لك تفتلا امبر معن .هسفن نوؤش نم اهنظي وهو هريغ نوؤشل فرص هنكلو

 هجو ّىَأ نم يرديال وهو هئاذغ ةدامب هتايح ظفح ةظحالم نم ّىح لك ةرطف يف

 تتام امو اهتوم دعب ممهلا ثعبت فيك ؛ اهيلع نمأ يف نوكي ةقيرط ةّيأب الو اهلصحي
 دعا لدن ةدح بس حو حلا ويعم نع ايمو يكس امادعب الإ
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 ام ذيفنت يف هتطلس نع ًابئان دعب نم قداصلا اهليم نوكي مث هترمث ينجتو هتذل قوذت
 ةريثك يهو سرادملا كلت تاقفنب ينت ةرفاو ةورث هل مزليو اهريخ نم دارأ

 ناك ولو ىنغت ةورثو رهقت ةطلس فعضلا عم لهف هئاودو فعضلا يف انمالك عوضومو

 .ةيطقانسلا لف تالح ا اذ ةمالل

 ال وا ناكمالا ىلع مهانقفاو تابثلاو رارمتسالا عم جيردتلا نكمي اولاق ناف

 نيأف ةوقلا ميسن اوقشنتسي نأل ًاليبس مه نوعديال ىتح ءايوقألا عمط نم نوكي ام
 .رثألا ةئيطبلا لئاسولا كلت حاجنل نامزلا

 كلت ٌّثبل كت نامزلا نم ةّدم ةمألا تحنمو رهدلا ةملاسم انضرف ول انا ىلع

 انتحل ران كمل هه لا ارقد افرق اندم هدازشلات المل زطازقأللا يضعن لذ جولعلا

 هب قئاللا لامكلل هئيبهم اهنم ضعبلا هبيصي ام ناو ةيرهوج ةدئاف اهديفي جّردتلا

 يف ةمألا ناو اذه نوكي فيك ابجعاو .هتما ءانبا نم يقابلا داشراب مايقلا نم هنكميو
 توتساو تتبن فيكو اهروذب ترذب فيكو اهنع ةبيرغلا مولعلا كلت ةفرعم نع دعب

 ىلع اط فوقو الو تيدغ ةبرت ايو يع ءاق ىأبو ترمأ و تكن ورااهةوسن ىلط

 ناو تارفلا:نم اهيلع.بترتي امب اه ةريخ.الو اهئشانم ىف اهنم تدصق يتلا ةياغلا

 عم لهف ةقيقحلا نع ءابنأل لوقلا نم ًارهاظ نوكي امئاف كلذ نم فرط اهيلا لصو
 ةنوحتعملا هيتاهؤأ ىلا اهقوبسو البن ادارفألا ىضعب ةأجافم نأب ئظلا,ليصي اله

 ةدافإ يف داشرلا قرط مهيدهبو مهقالخأ نم لدعيو مهراكفأ نم موقي اهريغب
 .مهناوخإ

 مهيلا سكعنيام عم اهنأش اذه ةمأ نم مهو مولعلا كلت يلقان نا برقألا لعل

 رمأ نم هنومظعي امو ابصلا دهع ىلع مهسوفن يف خسر امو اهيف ةفولأملا ماهوألا نم
 الإ اهعئابط ديزيال بيرغ طلخك مهتّمأ نيب نونوكي مهمولع اهنع اوقلت يتلا ةمألا
 .اداسف

 ولو مهرودص نم اهعيباني نكت مل مولع يف نيئشانلا كئلوأ نم نوكي اذام
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 انركذ امم ءيثث هانتكا يف اهحالصا بلاط ءاطخأ ناف نيتلزنملا نيب امف اهجردتو
 اتعود رميلالل ديف دلا ىلع

 ال ىملالا مالالا عضوم هبلق نم سمطي ملو يناسنالا لامكلا يف ظح هل نف
 هسفن نم نسحي وهو اهنم دسف ام حالصاو ممالا ةيبرت هنومسي امب مايقلا ىلع ٌؤرجب
 ةخفخفلا ىبحم نم كلذ نوكي معن .ًالمع وأ ًاملع ميظعلا رمألا اذه ءادأ يف روصق ىندأ

 .ءىش يف اهقوقح نم اوسيل فئاظو لظ يف شيعلا بالطو ةلطابلا
 لفك اهناوادئارجلا كيقنب حلاعتب مما ضارمأ نأ نامزألا هذه يف موق نظ

 ول اناو .نظلا اذه قدصي, فيك قالخألا م. وفتو راكفألا هيبنتو ممألا ضابهنإ

 نع هّزنتلا عم ممألا حاجمن الإ نوبتكي امب نوقدصيال دئارجلا باتك نا انضرف
 نوئراسقلا لسقو لؤقفلا "ىلع :ةشفذلا تلوتساولوهاذلا مغ امدعبف قضارغألا

 لمحي دق مهافلاو ,مهافلا دجت |ملقف ئراقلا تدجو نئلو ًائراق اهل دجتال نوبتاكلاو
 الإ هنم نوكي الف ىوهلا عم ليم وأ رّوصتلا يف قيضل هنم دارُي ام ريغ ىلع هدجيام
 تناك اذا ةمها نأ ىلع .ًافاعضأ ررضلا ديزيف عبطلا مثالي ال ءاذغ هبشيف ريثأتلا ءوس
 تانغ اقم ةحتنت قيلحب مدا رجلا رق دتاغ انينيهنت يرطتست نة ظاوبللا كوشات
 .زيزفل كقخو' اذه نا.كداوحلا لويس ققدتو ةدملا ريصقاعماببف ام عالظتسال

 قّرفت عم ضرألا نم ةعساو راطقأ يف ةئبنملا دلل نيرا رجل وق وظف

 تيشل| 21, وذل ناهض و ااا طضاذل تاجا كن |تنت و ناوألام ىلا اهدالخأو اهتاوهأ
 ايضاعل نك او لما كس لق دلال ايف رم نسل كل لماهنالا قحيزتشللا ىساعلاو
 ةلتاقلا ضارمألا هذه نم اهؤافش متي هلك اذه عم اهماكحأل ًاخضار اهتدايسل
 زرطلا ىلع نوكتو اهعاقب نم ةعقب لك يف ةدحاو ةعفد ةيمومعلا سرادملا ءاشناب
 تّمع ىتمو بيرق نمز يف دارفألا عيمج فراعملا ٌمعت ىتح ابورواب فورعملا ديدجلا
 نافل لسلق الك ل ادام نفل امج سرك | ييللكل تو انف ا لا كلامك وتوراإعملا
 اّدح ًانامزأ هركت ام ىلع ةمألا لمحي رهاق يوق ناطلس هب موقي امنإ ميظعلا لمعلا اذه
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 ؟ مهيلع ءادعالا ةراغ مهنع عفدي ام ةعنملا نم اهب اولان له ؟روغتلا اودسو نوصحلا
 مهنع نيعماطلا مئازع ليم ًادح:راكفألا يف فرصتلاو بقاوعلاب رمصبلا نم اوغلب له

 دالبلا ةحلصم رثؤت ىهف ةينطولا ةايحلا هت اهتجزام بولق مهمف تدجو له ؟

 ءاهليبس ف تدايب ناو ءايندلا ةايحلا طيحم تزواجت ناو اهبلطتو ةحلصم لك ىلع

 .ممألا نم ريثك يف ناك امك اهتلكاش ىلع ثراو اهفلخ

 امو ةيسنجلاو ةينطولاو ةيرحلا ظافلأب نوقهفتي دارفأ مهنيب دجو امبر معن

 اومسوو اهتيادب ملعتالو اهتياغ فرعت ال ءارتب ةعطقتم تارابع يف اهنوصيو اهلكاش

 .دحلا اذه دنع اوفقوو نوراتخي ام بسح ىلع 56 ةلسب الا ةيوحل ا! اعقز ههيسلفنا

 ينابملا عاضوأ اوبلقف ملعلا نم مهبلا لصو امب لمعلا ىلا اودمع نورخآ مهنمو

 اوسفانتو نوعاملا رئاسو ةينالاو شرفلاو سبالملاو لكاملا تائيه اولدبو نكاسملاو

 مهرخافم نم اهوّدعو ةيبنجألا كلاما يف اهنم نوكي ام دوجأ ىلع اهقيبطت ف

 اهنع اوضاتعاو مهدالب ريغ ىلا مهتورث كلذب اوفسنف تاهابملا ضرعم اهوضرعو

 مهموق نم عئانصلا بابرأ اوتاماف هرثأ دمحي الو هرظنم قوري ام ةنيزلا ضارعأ
 موؤلعلا كلت, ميعدتست أم لكيب اومتؤقي ناراقهر اذا, ميعل نها ىف نيلماعلا انركلهأو
 ىلا لوحتت مل مهعناصم نأل ةديدجلا تايلامكلاو ةديدجلا تايجاحلا نم ةديدجلا

 تاللالا بلج عست ال مهتورثو ديدجلا عنصلا ىلع دوعتت مل هالي ديدجلا زرطلا

 امو اهنأشب طحيو اههجو هّوشي ةّمألا فنأل عدج اذهو ةديعبلا دالبلا نم ةديدجلا

 نانا تبع هاير اهيساسأ قيغ لاذ وبما تصوت مولا ةالج جالت | ةسمؤلا

 نيلحتنملا ةّما لك نم نيدلقملا نأب ثداوحلا يضاوم تقطنو براجتلا انتملع

 مهكرادم نوكتو اهبلا ءادعالا قرطتل ىوكو ذفانم اهيف نونوكي اهريغ راوطأ

 نيذلا ميظعت نم مهتدئفأ تمعفأ امب نونوكي لب سئاسدلا نزاخمو سواسولا طباهم
 نور اسرادي ا لبعنأ عبار فس اوم تل ادم نوعا وكي مل نم راقتحاو مهودلق

 نم ةيقب ةّمالا لاجر ضعب يف قب ناو تلج ناو مطامعأ عيمجب عيمجب نونيهتسيو مهرمأ
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 ةلووش الك واذضر ا نووي هلا ديطللادل ابن ةاوكيت/ ب اطنوأ *ةكاذخ- ىف ذوق دق
 ايلا داعب قمع ؛كنزماامؤ اهسالطو ةعإل كفقانتم ناز افشل دلي ىو ذولا
 هيضام نع هرضاحب مهوهو هلصأ نع مهدعبلو هعضو ريغ ىلع هنولمعتسيف

 حور لكل ةايحلاو سفن لكل لائكلا وه مهغلب ام ىلع هنونظي هيتآ نع مهتلفغو

 روص ىلا الإ نيرظان ريغ سكعلابو ريبكلا نم الإ ماري ال ام ريغصلا نم نوموريف

 مهعابتط نم هل نوكي لهو مهملع ضرعي نم دادعتسا يف نيركفم الو هوملعت ام

 مه امئناو اهبابرأ اوسيل مهنوكل الإ اذه امو افاعضا اهب ام ىلع اهديزي وا دمحب ناكم
 .ةلمحو ةلّقن اط

 لثمك مهلثم نوكي ةيطلالا هتيانعب مهنم هللا هقّقو نم الإ نوقداصلا ءالؤهف
 هنتسو ةذللا يف اهمهاسيل عيضر وهو اهدلو ىلع هنم ضيفتف ءاذغ اه ذلي نونح ةدلاو

 نم مهتلزنم نوكتف فلتلا ىلا هب يهتنيو ضرملا هيلا عرسيف هاوس لبقي ال نابللا نس
 ناك نإ مائتلالا تايرخأ نوددبيو عمجلا ةيقب نوتتشي ةللحلا ةلآلا ةلزنم ةمألا

 امو اهنع مهلهذي امب مهنوشغي نورورغملا ءالؤهف .طباورلا ضعب موقلل قبأ داسفلا
 اباوبأ دوعت ىتح صاصخلا كلذب نوعسويو نيصلخم اوناك نا اريخ الإ اودصق
 مسا تحت مهبف بناجألا لخادتل نيدايم ريصت ىتح فافضلا نيب ام نودعابيو
 .ريصملا سئبو لالحمضالاو ءانفلا ىلا ماتَ نوبهذيو نيحلصملا ناونعو ءاحصنلا

 تشاو ن سس اطقم ةهاس» ليز اوملا ةلكاذاع اكتوورسكلو وزباطلا قف
 فراعملاو مولعلا نم هيلا نوجاتحي ام مهلا اولمختل ةيبرغلا دالبلا ىلا مهنم فئاوطب
 اهبق أش يتلا دالبلل ندمت ةقيقحلا يف وهو اوفا ارت هنلاشإ 5: ةجرادكلاو عئانصلاو

 اومّدق امب نويناهعلاو نويرصصملا عفتنا له .يناسنالا عاتجالا ريسو ةعيبطلا ماظن ىلع
 نيت هلو ل نط رت يعش لقا نر سس زو اوفا جلت

 تدل اق ماو رولا نرش اي دلال 4 كغ وق دع وراك

 اويكحأ له ؟ مهتافريصتب بناجالا هيلا مهئجلي ام تاطرو نم اهب اوجن له ةقافلاو
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 .ناطلس سواسوللو مكحت ءاوهأللو تابغر سوفنلل

 ةقدحم راطخألاو نولواحي اذام ريصق نمزلاو ةمألا ىلع نوقفشملا عنصي اذام

 كب بهذأ الو ًاثحب كيلع ليطأ ال مهباوبأ ىلع ايانملا لسرو نونكمتي ببس ّيأب مهب
 ةليسوو بابسألا عمجي ببس ىلا كرظن تفلتسا ىنكلو نايّبلا نم ةديعب تالاحم يف

 دعب الشط ةطابقلا دعب تلت اانا ةمالا سن ذيل كالكف اور سوأ .الفاشؤلاب ةطلخق

 ا ب اا كيل كانا ؟تفعطو ةدانسلا دعب تقرتساو ةوقلا

 اهداحآ ممه ضمنأو اهتملك عمج ام نوكي دقف للعلا ميئارجو للخلا براضم نيبتت

 مهسوسي و عملالا سوؤر ىلع اهنم فرشت ةناكم ىلا اهب دعصو اهدارفأ نيب ام محو

 لماش دعاوقلا مكحم لوصألا ميوق نيد وه امنا اهتمكح قيقدب اهماقم يف يهو

 با سرا سدعطل درسا ري وون ني د داو
 هيلا جاتحي ام لكل لفاك .هاياضق علاطم نم قحلا قارشاب لوقعلل رّونم :سئاسخلا

 ىلا هيدقتعمب يدانيو اهدوجو ظفاحو ,ةيرشبلا تاعاتجالا يىنابم نم ناسنالا

 .ةيندملا عورف عيمج

 ضراع نم هارت ام تردص اهنعو تدرو اهو اهتعرش هذه تناك ناف

 اًيرهظ اهذبنو لوصألا كلت حرط نم نوكي امنا اهتناكم نع اهطوبهو اهللخ
 اوضرعأو ,ةتباثلا لوصألا ماقم نودقتعملا اهماقأ .ءيشث يف اهنم تسيل عدب ثودحو

 الإ هنم قبب ل ىتح هل:ةيطالا ةمكحلا:هتدعأ اموبهلجأل أ اًبعو نيدلا هيلا دشري بع

 يذلا قحلا نيبو ةمألا نيب ًاباجح تائدحملا:هذه نوكتف أرقت تارابعو ركذت ءامسا

 .اهحتآوج نيب ًانايحأ هئادنب رعشت
 ىلع هماكحأب ذخألاو اهنيد دعاوق ىلا اهعوجرب نوكي امنا عجانلا اهجالعف

 قول الا: ني ديو :نفولقلا ىهطتي هيفا ولا يظعا وع ةماعلا دامشراو .هتبادب: ف ناكام

 تينا نع نألو ةمألا فرشل حاورألا عيبو ةملكلا عمجو ةريغلا ةارغن داقياو
 اهاياوز يفو هيلا ةنئمطم بولقلاو ةليوط باقحأ نم ةئارولاب سوفنلا ىف ةللشا

 اهتفن ىرسر ةدعاو ةخفن' لا الإ مالا ءايحاب مناقلا اتي الف هت 000
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 رثا ىحمي ىتح هفنأ نم اومغراو هيلع اوبصنأ ممهلا ىلاعم ىلا عوزن وأ ممشلا

 ,نيبلاغلا شويجل عئالط نودلقملا كئلوأ ريصيو ةريغلا ةرارح دمختو ةماهشلا

 ةوكم بدهم دقأ و فام مت كفاوبألا ناوحتفي ءاءاالسلا: ةطيينو دهع تاواطلا كئايؤأو

 لوقأ .مهاوق بلاغت ةوق نأ نونظي الو مهريغل ًالضف نوملعيال مهنأب كلذ ,مهتطلس

 بلغت امدنع عئالطلا كلت نم ليلق ددع ةيناغفألا دالبلا يف ناك ول ًامول ئشخأ الو

 ءالؤه تنع, علجملا ةعيست نافو لري يضل ايدمأر اهقازختإر الممل يرش ايعض از دع نع

 مهنونف قراشم لابقتساو مهيدلقم ةوق ىلا نوكرلاو كلاسملا ديطوت الإ تسيل

 نوصي دق يتلا ةشحولا نوليزي ىتح بولقلا نيكستو سوفنلا نيمطت يف نوغلابيف

 ةمأ ةّيأل ًاضرأ بناجألا قرط ول اذهو ,مهالقتسا اهب نوظفحيو مهقوقح سانلا اهب
 ناطيتحال ادع دههسالجل ايدها نزلحرجب و اةيلعر ن اراتقم امن (نيفالزملا مالوعائررت

 ةيبنجالا ةبلغلا نودعيو مهنم مه امناك ,مهتقثل عضاومو مط ةناطب نونوكيو مهمودقب

 .مهباقعأ ىلعو مهيلع ةكرابم مهدالب يف

 اكسل خ ران بتأملا قنيطخة دئاعفلا قادنعساذتا_ حلاوته رام اهو رمال راف

 اكقيولاو اهراطثا قلمي اجار ما !انيارداش نها[ زتس هدي دما .عولعلا ىلإ ءايهقأ نئاوعلا

 انايهخ [للث جتايدقازلاظة يب تب اوصال (نموص له ىا عيوب ةنت ىطنلاا وو عتض

 ثعبت ةخفن يأ ةدماخلا راكفألا كّرحتو ةدماجلا عابطلا جعزت ةفصاق يأ تالفغلا

 .اهحالفو اهحالص فقاوم ىلا اهرشحتو امهداسجأ ىف حاورألا هذه

 ىبرغلاو ىقرشلا نيب ةرسع تالصاوملا .بكانملا ةديعب بناوجلا ةحيسف راطقالا

 ءامسلا قوف ام ىلا ةضغنم وأ مدقلا تحتام ىلا ةقرطم سوؤرلا .يلامثلاو ىبونجلاو

 الو ءاغصا عامسالل الو لامثلاو نيمبلاو فلخلاو مامالا ىلا نالوج راصبألل سيل



 اهلهأو مالسالاو ةينارصنلا

 ( َدْيِمَش وهو عمسلا قلأ وأ بلق هل ناك نمل ئركذل كلذ يف نإ)
 عادبلاب ءاذهو ةسفنل لمعلا لبس ل سيو ايعاتلم الاخت اناا هللا اَىلَخ

 ,هئاقب ةماعدو .هدوجو نكر هلعج لب هيدي عمص ف قزرلا هل ردقو ,عارتخالاو

 هيا ةراشحو بنو ؛ةهافرو ةنوشحو :ةكلسو قيل خف هلاوخا عيمج ىلع وهف

 هيقي امو ةليبارسو ةيشاملا ىلع همايق وأ ةعارزلاب ضرألا ةجلاعم نم هتاوقأ .هلابعأ
 الإ سيل هنكاسمو ا اس لا كولا وادربلا وا لا

 روص يه امنإ هميعنو هفرت يعاود نم هيف نتتفي ام عيمجو هريكفتو هريدقت رهاظم

 هّنكأ طسبو نامزلا نم ةعاس هسفنل لمعلا نم هيدي ضفن ولو ,هراكفا يلاجيو هلامعأ

 رهو معلا هي واه ىلا ةتعفد لب" هيلغ ادب تدل اح تام اه دخت ةقيللللل
 مزاول ريفوتل لمعي امكف .هدشري ٍداهو هفقثي ذاتسا ىلا جاتحم هعادبإو هعنص يف

 هتعنصف «لمعي نا ىلع ردتقيلو ءلمعي فيك ملعيل لمعي هتايح تاجاحو هتشيعم

 ةعيبطلا نع لصفنم هنأك يعانص ملاع ةيويحلا هنوؤش عيمج ىف وهف هعنص نم ًاضيأ
 هلكأم يف ناسنالا وه اذه .لمعلا ةلآل لماعلا ةجاحك اهيلا هتجاح ءاهراثآ نم ديعب

 .هنكسمو هسبلمو هبرشمو

 كاد عون مقا ةلاوسلا فز طنلا رم نبت زم لاوقل اكلنا ق1 يف هعد
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 مهريسب اوغلبي نا دعب مهزجعي الف مهنيعأ بصن ةّقحلا مهنيد لوصأ اولعجو مهحاجن
 ءافاسالا ليتقللا نمت

 ارفف اج بك, ماقف م ةهيايأرببتةلس زج ان ركذرام ًايرجأبم ةما حالتغا كلطراقمو

 ةيلذع سكعنيف دوجولا ماظن اهيف فلاخو ةيبرتلا تسكعناو ةيادب ةياهنلا لعجو

 اس لال راكم الو انتحال قمل ديور تارت

 نع ةاوتيملا تيفحلا ةنن هلا لوص كانا ىلوق نمي ئراقلا ابن بحي لق

 ةذل ىلع فرشلا ليضفتو لمشلا فالتئاو داحتالا ةوق ممألل ْئشنت عدبلا تاثدحم

 شمل يهتنتو فراعملا ةرئاد عيسوتو لئاضفلا ءانتقا ىلع اهثعبتو ة

 11 بلل ويدل هس
 وح تيا كملاو اياندلا نابتأاو تايقلاو ةييملا نم  كلاو لف هلع كابر

 ددسو اهقالخا مّوقو اطوقع رّونو اهبذهو اهاّروقو اهدحوف نيدلا اهءاج اذا

 نا دعبو فاصنالاو لدعلا ةسايسب هتلوت نم تساسو ملاعلا ىلع تداسف اهماكحأ

 تاياو اهتعيرش اهتهبن اهتايضتقمو ةنيدملا مزاول نع ةلفغ يف اهئانبا لوقع تناك

 طارقب بط مهرايد ىلا اولقنو اهبف رحبتلاو ةعونتملا نونفلا بلط ىلا اهنيد

 اوناكامو وطسراو نوطالفا ةمكحو سوميلطب ةئيهو سديلقا ةسدنهو سونيلاجو

 [ةيندمو اهنوف تناك اعأ ءاولل اةلنه تح تداس هن لكوأ اذه 2 ىف نب ذلا لكف

 .اهنيد لوصأب كسقلا يف
 ةدايسلا بلطو راطقألا حاتتفاو كلملا ةوعدب ةمئاق ةمألا ةأشن نوكت دقو

 نع سوفنلا عافتراو ممطلا مظع نم هيعدتست امل ةوعدلا كلتو ,راصمألا ىلع

 .مهلراكفأ تطوف كيف العلا حاب زم يلا“ را كير انامل! رول ماك فاعلا دعوا ان انذلا

 نم نامز يضم دعب مث ءاهلفاوسو رومألا سئاسخو .لئاذرلا ةاطاعم نع مهتفكو

 انا فرقتنا عوانة كمان بويل بنا طاق ان المق»لا هل اانيباعمأ عالم

 .باوصلل قفوملا وهو .هللا ءاش نا ددع رخآ ىف ًالقتسم ًالصف



 /1/ هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامح

 اهي ةلع فاذيالا قضي مكناداعلاو يفياكلللا هلع انيطط نان وري دئاعطب تاققلا غبصتو

 اذيالدراكفألاب رن !13لا تظلننلاةهلد اهي انيبظع قالعملا نامي انفني

 ىلا ثعبني مث ,نيدلا مسر هيف طخب ام لوأو ءليقص حول هتأشن يف ناسنالا امئاكو

 ةةاملو دان رظتالئافا ,ةرغتغ قم نمقفنلا_لط ًاوطةابنؤنخلا هاك واو دطعتؤعلدبأ لايطبتل امنرئالاب

 قبت لب تافصلا نم هيف هثدحأ بع جورخلا عطتسي مل هنيد نع قرام جرخ ول ىتح

 .لامدنالا دعب ةرشبلا ىف حرجا رثأك هيف هتعبط

 تحاوتهاو ةلماللس الا .هلملاو ةحببملا ملل: ىآلا, اني عوض وفا ذها دعو
 ةيحيسملا ةنايدلا نا ليصفت نع كئبني لامجا ىلع هيف ىتان اناو ليذلا ليوط
 كلملا حارطاو صاصقلا عفرب تءاجو ءيبش لك يف ةرسايملاو ةملاسملا ىلع تينب

 مكحي ناطلس لكل عوضخلا بوجوب. تظعوو ءاهجرهبو ايندلا ذبنو ,ةطلسلاو

 كاعزانلللا ىدع ذافتقنالاوب,نيطالبشلل .نيطالكيلا لاول كوتواءاهند نيني دتملا

 كدخ ىلع كبرض نم : ليجنالا اياصو نمو «ةينيدلاو لب ,ةيسنجلاو ةيصخشلا

 ليهو داححألا.ةلغ يتيال الدفا كلما ناةةرابخأ :ككوودوالا بل ىدافآ نعألا

 فايبر لب رغقتير نانو جالب ىف ونجا وانألا الج اةيقابلاةةيعيتسلل تيرا لاو ناو
 افاكفالا لع ارمظملا ةكوشلا انين اص: يلا نا ةمراطلق اهي ظح البرو ةنايدلا نه

 ,هبسح ىلع ندبلا يف ةكرح هعبتي ةدارالا يف ًارثأ لايخ لكل نا ةظحالم عم
 ةقل قلبسشلل ايامملت املا دب ملازا اسما اهلدشألا لاول .مايسيسلا ناك

 نق وت ايل طه هني زب ةاهابملاو ةرخافملا يف نوقباستي مهناف .هيلا مهدئاقع
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 هجنع هن واطي (مهتلاددو سما وخ هر وسو كة ءاا ظن ةنيلوجأ انيطمو دعمنا
 هتيبرت يف هفداصي امل عبات اهعيمج صئاقنلاو تالامكلا نم اههبشي امو .ههرشو

 ,هراكفأ يمارم ؛مهنيب ىبرتو مهيف أشن نيذلا لاوحأ نم هسفن يف عدوي امو «ىلوألا

 هنوكر وأ ةيهالا رارسألا نا هعوزنو هتابغر عاطمو .هليم بهاذمو .هلقعت جهانمو

 هفوقو وا .ءيش لك يف ةقيقحلا فاشتكاب هتيانعو ؛ةيعيبطلا صاونخلا ىف ثحبلا ىلا

 يدل اننوجلا تار حام عيل كدلا كل رك ازيضسا نامل لك زنوج كلاب. دنع
 .نوطلاخلاو رئاشعلاو ماوقالاو ,تاهمالاو ءابآلا

 رئاسو ,ندبلا بيكرتو غامدلا لكشو ءجازملا عونو ىبرملاو دلوملا ءاوه امأو

 نوكي ام الإ ةيناحورلا تافصلاو ةيسفنلا ضارعالا يف هل رثأ الف ةيعيبطلا ىئاوغلا

 سفنلا يف عبطني امو ةيبرتلا ناف ,رثألا كلذ يف فعض ىلع .ةيلباقلاو 0 ف

 نا معن عبطلا يف عدوأ نكي مل نأك هب بهذت نيفقثملا راكفأو نيرشاعملا لاوحأ نم

 ايل لح ىلع اه ويرش تانس واللا يرش نع تنال وتعمو دج راكم
 :عباشتك لا ناك نم ال ةعببطلا.ف ريصت نم اذه نا قظثو ىافباسلا انيق نوقحاللا

 اق تصر يتم ضوزص نيه ب يك امية نو نييرخ امج ل ناي رقما كلو
 .يعانص ملاع هحور تافصو هلقع يف ناسنالاف

 نارا ذه عم تركذت اه نكلوررجيذسلاو ئالتعلا هيلع باتريال اهتراذه

 ناطلسلا يه حورلا ناو ,ةيحورلا متازعلاو تاكلملا نع ردصت امنا ,ةيندبلا لامعالا

 امنإ ناهذألا نع برغي ال امم هنأل ريكذت ىلا هيف جاتحت ال كنظأ ؟ ندبلا ىلع رهاقلا

 : اهدحجي ًاركنم نظأ الو «نيدلا يف قح ةملك لوقأ انعوضوم يف لوخدلا لبق
 نيرشبملا نع لوقعلا هاقلتت ,رشبلا هيلا يعادلاو هملعمو يطا عضو نيدلا نإ

 ةساردلاو غالبلاب مهنع لوقنمو ,ءيحولاب هللا مهصتخي نمل بوكسم وهف ,نيرذنملا

 ,ةدئفألا يف خسريو ,بولقلاب جزتمي ام لوأ مغألا| عيمج دنع وهو .نيقلتلاو ملعتلاو
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 بوركلا عفدم عرتخا فيك هركف راح نيتنايدلا نيب نزاو نمو اهماكحأل

 تدجو فيكو .ةيناثلا لبق ىإوآلا ةنايدلا ءانبا يدياب امهريغو زويلارتملاو

 تمكحأ فيكو !نيرخآلا دنع اهدوجو لبق .نيلوألا رايد يف نيترام ةيقدنب
 ةهلتبلاا لأ دكا شللاحسلا يلافس كندفعأو درسنا لاك رووا وكلا

 !برحلاو ةبلغلا لهأ نود ,ملسلاو

 اايكينتا نوملوههليلا رفا ىفيا ال اؤاط ناك فاو ركل اراض

 يف نيتنايدلا خوسرل ةيفاك نكت مل ةيضاملا باقحالاو ةيلاخلا نورقلا له !ةقيقحلا

 نم ايرهظ اهنيد دئاقع نيتلملا نم ةلم لك تذبن له ؟ امهارعب نيكسمتملا سوفن
 ءافتقاو ,ئسوم ةعيرشب ذخألا ىلع مهنيد يف ئراصنلا رصتقا له ؟ ةديعب لايجأ

 نيب ىردي الو ىردي ثيح نم ليج الا تايآ ضعب تللخت له نون نب عشوي ةريش

 متل لف اما اجت ءىث ىلا وا .تيملسملا ربانم ىلع لش ىلا ةظعاوملاو لكلا

 نيتلملا يف هللا ةئس تلدبت له ؟ مهسورد لفاحم يف نوعبرتي امدنع مهتعيرش يرشانو

 دجو وأ ؟ حاورألا ىلع امهيف ناذالا تديشسا له ؟ امهيف ةعيبطلا ىرحب لوحت له

 وأ ؟ نيدلا ةطلّس نم راكفألا تتلفنا وأ ؟ لايخلاو ركفلا ىوس ريبد حاورألل

 ول سس مق سر تيري بج و ا [ وكيك است
 اذام ؟ اهتاببسمو بابسألا نيب بسنلا عطقنت له ؟ اهتالولعم نع للعلا فلختت
 9 تايمعملا لحو ريتاسملا فشك ىلا لوقعلا دشري هاسع

 ىلإ نوههري تتلملا ءانبإ نم رثثكو ,سادجألا فالتنيا لا اذه بسسا
 نلطتلا فال || انهريسنملا قئادلايصاست الاب يتسات

 ملأ .ةنكمألا عقاوم يف نورواجتيو .نادلبلا عئابط يف نوهباشتي نيليبقلا نم ريثكو

 .بابلألا تنهدأو .ناصبألا ترهب. لابعأ.مهنيدإ ةبيبش ىف مهو. نيملسملا,نم ردصي

 يسرك ىلع اووتساو كلاملا اوخّود نيذلا كرتلاو برعلاو سراف لثم مهنم نكي ملأ

 اهل عزف «عفادملا هابشا ةيران تالآ ةيبيلصلا بورحلا يف نيملسملل ناك ءاهيف ةدايسلا
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 حاتتفا ىلا نوعراسيو ءاهتاذل ءافيتسا يف دح دنع نوفقي الو ءاهيف شيعلا

 نونلف نم ًاديالج انف, موي. لك نوعزخياو :ةعساشلا راطقالا ىلع بلغتلاو ؛كلامملا
 يف مهضعب اهلمعتسيو .ةلتاقلا ةيبرحلا تالالا عارتخا ىف نوعدبيو .برحلا

 اهقوس ريبدتو شويجلا بيترت يف نوغلابيو ؛ مهريغ ىلع اهب نولوصيو ءضعب

 راص ةياغ اولصو ىتح اهماظن ماكحإ يف مهوقع نوفرصيو ؛ لاتقلا نيدايم يف

 مهطوقعل ةفراص مهنيد لوصأ ناو ؛ اهبعصأو نونفلا عسوأ نم يركسعلا نفلا اهب
 .اهريغ بلط ىلا تافتلالا نع ًالضف ؛ مهكالمأ ظفحب ةيانعلا نع

 ةزعلاو حاتتفالاو ةكوشلاو بلغلا بلط ىِلَع اهساسأ عضو ةيمالسالا ةنايدلا

 بحاص اهب متاقلا نوكي ال ةطلس لك ذبنو ءاهتعيرش فلاخي نوناق لك ضفرو

 نم ةروس أرقي نمو ةنايدلا هذه لوصأ يف رظانلاف ءاهماكحأ ذيفنت ىلع ةيالولا
 ةلتشلاوألارنزكي انارذيال راج :كيدتحأللا نالانيم كيرزتا اك ريكع ليتل اهباك
 مولعلا ناقتاو ,ةلتاقلا تالالا عارتخا ىلا للملا عيمج اوقبسي ناو ءملاعلا يف ةيبرح

 ةسدنهلاو لاقثألا ٌرجو ءايميكلاو ةعيبطلاك نونفلا نم اهمزلي اهف رحبتلاو ,ةيركسعلا
 غبص نم نأ نقيأ (ةّوق نم متعطتسا ام مط اوٌدعأو ) ةيآ ف لمأت نمو ءاهريغو

 ءاهليبس هل لهسي ام ىلا ةليسو لك بلطو «ةبلغلا بحب غبص دقف نيدلا اذهب
 نم عانتمالاو ةعنملاب ماصتعالا نع ًالضف ؛ةيرشبلا ةقاطلا ردقب اهبلا يعسلاو

 ةقابسلا يف الإ ةنهارملا مّرح يمالسالا عرشلا نا ظحال نمو .هيلع هريغ بلغت

 ءاهبلع نّرقلاو ةيركسعلا نونفلا ةفرعم يف عراشلا ةبغر رادقم فشكنا ةيامرلاو

 هذهل نيدلا اذهب نيكسمتملا لاوحأ نم ةشهدلا هذخأت كلذ لك عم نكلو

 مهل تسيلو ءاهمزاول بلط يف نولهاستيو .ةّوقلاب نونواهتي مهاري ذإ ,تاقوألا
 مهاوس ممألا مهتقاف ىتح ,تالآلا عارتخا يف الو لاتقلا نونف يف ةعاربلاب ةيانع

 نونفلا كلت نم.هيلا نوجاتحي امف اهديلقتل اورطضاو .مهيلع ْبجاو لوأ ناك اهف

 ارساء وناكتسملا لا ميول | ةظلتميل (ةيلقل ةيحنم قيعدكا طقطوال تالآللاو
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 يف تبرضو .ربجلا دعاوق مهنيب ترشتناف ءاهنم سيل ام هلوصأب اوطلخو .هيف
 ,لاعألا نع اهتانعب تكسمأ ىتح سوفنلاب تجزتماو ءاهتقرتخا ىتح ناهذألا
 ةيئاطسفوسلا هثدحأ امو عبارلاو ثلاثلا نرقلا نيب اهف ةقدانزلا هلخدأ اك لا اذه

 :نئاقسلل نيه الايتنيظنلا ىدبت تاللابخ اهودعو دوحزلا رهاظم اوركنا ةذلا

 هيلع هللا لص عرشلا بحاص ىلا اهنوبسني ثيداحألا نم لقنلا ةبذك هعضو امو
 اهنم قصلي ام ن اباد فتفلا جو رارباتاقلا تفل ايفو تا ناي و

 نايبب مهمايقو قحلا لهأ قيقحت و مئازعلا يف اروتفو ممطا يف افعض بجوي لوقعلاب

 لوصح دعب ًاصوصخ ةماعلا نع هريثأت عفري مل كلذ لك نم لطابلاو حيحصلا

 ةتبافلا هينابمو ةّقحلا مهنيد لوصأ ىلا ةفاكلا داشرإ يف ريصقلاو ميلعتلا يف صقنلا

 الإ ميوقلا اهقيرط ىلع نيدلا ةسارد نكت ملف هباحصأو يبلا اهلا اعد يتلا

 لب .مهفوقو ىف ةّلعلا وه اذه لعل ةفيعض ةئف نيبو ةصوصخم رئاود يف ةرصحنم

 .امديل ةسالمتلا الامن انمولويلا هتاّيخ ل ىاعن يذلا وهو .مهرقهقتل بجوملا

 نع نيملسملا بولق تفرصو .نيدلا تيشغ يتلا ضراوعلا هذه ن نأ الإ

 5 يتلا ةحيحصلا تاداقتعالا نيبو اهنيب نكل .ًافيثك اهباجح, ناك نإو ةتياعز
 ةعفادملاك لطابلاو قحلا نيب ةعزانملاو .عطقني ال بلاغتو متاد عفادت ةرملاب اهومرحي

 .مهسوفن اهب هللا غبص ةغبص لوأ وه قحلا نيدلا نا ثيحو .جازملا ةّوقو ضرملا نيب

 نآءامّوي كيال :ةضراعلا مويغلا كلت نين مالبفأ, ىفإ حولت ةقرب لضتكولازي'ألو
 وهو نيملسملا نيب ىلتي نآرقلا ماد امو .نايغالا باحس عشقيو هؤايض عطسي
 نع عافدلاو مهتزوح ةيامحب مه زمابر 4ببلع م اتلاوهو ادخل ريفا لولا ايابأك

 ةيده يامر اننا نعش كل انس لك وم ملل ىلظا .نيدتعملا ةبلاغمو .مهتيالو

 .ًاقيرط اطل صصخب
 ام نامزلا ةاضاقم ىلا مهضوبنو .مهتأشن لثم ىلا مهتدوع يف باترن ال انناف

 اظنعلا ةلؤابصل او قار انملاَو .ةمخالملا: نونف» ىف .مهآولزب نم نغ«ناومادقتيف». مهن ليل

 .رؤمألا :ريصت هلى لاو عايضلا نع :مهتّلمو لذلا نع مهجسفتأب انضؤو .مهقوقحل
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 خيرات ف «يزيلجما» مجرس ماكلم ركذ انيامنلا ةفرعم نع اوباغو ؛نويحيسملا

 يف بابسألا يه تناكو عفادملاب دنطا ينثو براحي ناك 1رتازعلا هزل نأ قرأ

 نوفرعي دهعلا كلذل نويحيسملا ناك امو ,ةرجطا نم 4٠٠ ةنس هيدي نيب مهمازهنا

 انس لموت
 دعاوق يف نكي ملام ىلا اهمّدقف ةيحيسملا ةّلملا يديأب ذخأ رهدلا نم نوع يأف

 يطاعت ع اينزجأف نيملسملا رودص يف تعفد هتامدص نم ةمدص ّىأو 5-7

 نا نظيو !بجعلل عضومو ةريحلل ماقم ؟ مهنيد يف ضورفم لوأ وه امل لئاسولا

 نا انطرش ام ىلع لمجن نكلو ,لوطي هليصفتو معن ءببس نم فلاختلا اذهل دبال
 [نييئام ويلا ءاتبأ مم ةييروألا كلاملاا ىف هموعد تتصوونلظ نقللانافإ ىفكسللا عيترتلا

 ميم ولع و ةقباسنلا مينا دار ورعب اهني نقيا دا ول باكل اكاد ار اتع .لعتاقلاو
 ,مطوقع بهاذمو مهدئاوعل ًام لاسم مهيلا يحيسملا نيدلا ءاجو ءىلوألا مهعئارشو
 ناكف ,ةوقلاو سأبلا قراطم نم ال رطاوخلا ةقراسمو عانقالا قرط نم مهلخادو
 فحص نإف اذه عمو ,مهفالسأ نع هوثرو ام مهبلسي مو ,مهفراطم ىلع زارطلاك
 نوم ةفاكلا هلوانسشير ام دهعلا يايا دكت ل ينساب ةمداشلا ىلإ يعادل لع
 11 يسايررلا رابح لإ نأ م نيسناج و[ اس و )| نع روم اكاد
 ” دل رك د يتلا وع ررايلسلا اخ اواي ال م يع ا

 اهقحلو .لوصألا ئرحب اهنم ترجو .ةينيدلا دئاقعلاب سوفنلا يف اهراثآ تمحتلا
 بهاذم اوبهذو تاعيش اوقرتفاو ًايزررأ يف نييحيسملا دئاقع عزعزت 5 ىلع

 مهدوجو مثارج يف مهدادجأ هعدوأ ام ضيمو داعو :ةتطِلش يف نيدلا عزانت

 قفار سناك ايش كلا لاب مط حشعاو :: رك نرتكايو وعسر و ؛اماراك
 .نونفلا رئاس يف مهتعاربل ةقواسم عافدلاو برحلا تالا عارتخاو ءيركسعلا نفلا

 نضع نك مارة اول دنت تع اتتا ضارلا نأ ةني4 وملك "انا

 يف للملا رئاس اومدقت لب .مهسب يركسع راخف لك يف اوبرعضو ءًأظح يبرح
 اوعدبأو نيدلا سابلب ماوقأ مهيف رهظ ةحفاكملاو لازنلا مولعو ؛ةعراقملا نونف
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 ىلع ةظفاحلاب هللا دنع نوبلاطم ةحيرصلا اهصوصنو مهتعيرش مكحب نوملسملا

 مهديعبو مهبيرق نيب قرف ال كلذب رومأم مهلكو .نادلبلا نم مهتيالو ىف لخدي ام

 مهنم دحاو لك ىلع نيع ضرف وهو .هيف نيفلتخملا الو سنجلا يف نيدحتملا نيب الو

 ىف مهضورف نمو ,ماثالا مظعأ عيمجلا ىلع ناك مهتزوح نع ةيامح اب موق مقي مل نإ

 ماحتقاو ءبعص لك باكتراو حاورألاو لاومألا لذب «ةيالولا ظفحو ةيامحلا ليبس

 اولاني تح لاوحألا نم لاح يف مهبلاغي نم عم ةملاسملا مه حابي الو ,بطخ لك
 نم ىلع مهنم ةدايسلا بلط يف ةعيرشلا تغلابو ,مهريغ نود نم مط ةصاخ ةيالولا

 نم ةرجهلا هيلع تبجول .هريغ ةطلس نم صلقلا نع ملسملا زجع ول دح ىلا مهفلاخي
 اهنم ريغي الو ءقحلا لها اهفرعي ةيمالسالا ةعيرشلا يف ةتبثم دعاوق هذهو .هبرح راد
 .نامز لك ىف تاؤهشلا ناوعأو ءاوهألا لهأ تاللياوأت

 هب هبلاطت امب هركذي هيبنج نيب نم فتهم فتاهب مهنم دحاو لك تحي نوملسملا
 هنيد تاماهلا نم هل قب يذلا قحلا فتاه وهو ءناميالا هيلع ضرفي امو ؛ةعيرشلا

 ضعبلاب ّملي !للبةلطخ نر يرقسي مايل مزح فيلا اةغن هل كيلا او زك
 تركز ديا بلل كاان اعتني انبل واهات ؛ هل ملأي امل نوملأي الو .رخآلا

 ةاط ملا كت كو شل نب زم :الاؤاةلهراطأ مقاوم جلع (ن امن اسأ>قلرالجألا
 الو سراف دالب يف زيلجنالا لخادت نودهشي اوناك نويناغفالاو :مهئاوخإ ىلع

 ًاباهذ ةيرصملا ىضارألا ف برضت زيلجنالا دونج ناو .نولملمتي الو نورجضي

 كريس ودمفديدالا م دنا ناتو يفز نبني ايات: ايما

 .مهلئ امش نعو مهلجرأ تحتو مهيديأ نيب
 اقتران /طهتسوقنر قف( وحلا ةيغاذبا هك بساسس | ودبئاقملا:انالتسب كيما سلا( كاين

 كيسبللاا[ نايب ىلا قبسيو .ةريحلا ىلا وعديو بجعلاب يضقي امم اهيلع:مه يتلا ةلاحلا

 تقاكر هلو كلاشولءملارئاهباوو ةييدلا/ لن اميل وهلم: راكفلار و[ نفخ امج زخف



 ميهتوكسسو نيملسملا طاطخنا
 كلذ بَبَسو

 ( اوقّرفت الو ًاعيمج هللا لبحب اومصتعاو )
 نم اهب نوهابي مهنيقي ىلع أتابثو مهناميإ يف ةوقو مهنيد يف ةّدش نيملسملل نإ

 اكو .ضعبب مهضعب طابترال اناس لاواوتول مهتديقع يف ناو .للملا نم مهادع

 ةلافك ملسو هيلع هللا ىلص مهتبن هب ءاج امو هللاب ناميالا يف نا مهسوفن يف خسر

 ا مرح نمو نيرادلا ةداعسل

 و ول سا طور وملف ازم ومات

 ظ1أ1111111 01

 نم عيمج ىلعو لب .هب تلزن نم ىلع بئاصملا مظعا نم ةلزانلا دعيو .عاجرتسالاو

 نم نيئم دعب مهئراق اهأرقو خيرات يف ةثداحلا هذه لثم تركذ ولو .هنيد يف هكراشي

 هعفديو بضغلا هزفتسيو .نايلغلا نم هعمدو بارطضالا نم هبلق كلاي ال نينسلا

 يس قل يك وأ بر رع رع 0 دحادلاك ىأر ام هياكل
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 امك هيلا تافتلالا دنع ةركاذلا ىف حولي مسر هل ةيملعلا روصلا يف دعي امنإو :هياتال

 :انهزق

 يف ببسلا كل رهظي ةمكحلا نيعب اهيف رظنلاو ةنيبلا لوصألا هذه ربدت دعب

 ةرصن نع مهؤطابت يف ةّلعلاو ,مهنيد ىف مهتدش غم هيف مهام ىلا نيملسملا نوكس

 يف نيملسملا نيب ةعماج نم قبي مل هنإف ,مهدئاقع يف سانلا تبثأ مهو :مهناوخإ
 مهنيب فراعتلا عطقناو ءلامعألا نم اهعبّتي بع ةدرحب ةينيدلا ةديقعلا الإ بلغفلا

 هانا طي ربط ةاوعاضلا "قوت اناغلاق ربنا راع بخ وا واطلب اواكشتو

 لاح نع ةبيغ يف يكرقلا ملاعلاف لسارت الو مهنيب لصاوت ال اهيلا سانلا ةيادهو

 ملاعلا نوؤش نع ةلفغ يف يدنهلا ملاعلاو ,مهنع دعبي نّمع ًالضف يزاجحلا ملاعلا

 الإ مهعمجت ةلص الو .مهنيب طابترا ال دحاو رطق لهأ نم ءاملعلا لب اذكهو ىناغفألا

 امأ ءرخآو مهدحأ نيب ةبارق وأ ةقادص نم ةصاخ عاودل ةماعلا دارفأ نيب نوكي ام

 ليل هللا لب طيش ذك و هيدي ماس ايشانرال هَل مط ةدحتو القا ةيلكلا ميتتنتا ف

 هسا رب دوك هناك احراز اب
 كلما الي انلليئانك تناك ها لعل نايردا يلا ,ف1190176 ىنحللا ايدك تناكإاك

 الو: نقكارمإ يف نتيتاهعلل ةرافس نوكت ال؛نأ بسيجعب نيللأ .نيمللسملا نم نيطالسلاو

 عم ةحيحص تالص ةيزاهعلا ةلودلل نوكت ال نأ بيرغب سيلأ ؟ نييناهعلا دنع كارم
 ؟ قرشملا يف نيملسملا فئاوط نم مهريغو نييناغفألا

 نبأ مصر نقض نيحلبملا عا ةبازاوغلا لع كابل لاسرإو عطاقتلاو ربادتلا اذه

 ضعب ناب ساسحإللا نم فيفط الإ دلبو دلب الو موقو مهنم موق نيب ةقالع ال لاقي

 مهراطقأ عقاوم نوفرعتي امبرو ,مهداقتعا لثم نودقتعيو مهنيد ىلع بوعشلا

 ساسحإللا نم عونلا اذهو ,ماعلا جيجحلا مسوم يف ضعبب مهضعب قتلا اذإ ةفدصلاب

 دب ىلع ملسم قح عايضب ملسم رعش اذإ ردصلا ضابقناو فسالا ىلا يعادلا وه
 .هتدضاعمل ضوبنلا ىلع ثعبي ال هفعضل هنكل .هتلم نع ىبنجا
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 ردقتب ردصت اهمكح نعو لامعألا ىلع ةثعابلا يه تناك ناو ةيسفنلا تاينادجولاو
 ام ريصي ىتح اهيلع سنفنألا يف اهعبطتو اهيوقتو اهتبثت لامعألا نكل ءميلعلا زيزعلا
 .اهمالت ىتلا راثآلا هيلع بترتتو .قلخلاو ةكلملاب هنع ربعي

 انماملقع ايازمارللا قسكيبيءام:قأدالإا هدئاقغ اوان ركفب هواسفإقاعشنإالا: نا. مسن
 لكو ًاركف ثدحي دوههش لكف .ريثأتلا ٌدشأ هيف رثؤي هساوح تاكردمو هرظن دهاشم

 ةركفلا هللا لما نم ب وعي م. .لطتع ًاشنير ةيغاط كف رحو ا ةيعادا اف بأ اول قوكينزكف
 .داسجألا يف حاورألا تمادام ,راكفألاو لامعألا نيب لاعفنألاو لعفلا عطقني الو

 .دامع رخآلا وه ليبق لكو

 باصتعالا ىف اه رثأ الو لقعلا دنع ةروص ةبارقلا بسن رئاسو ةوخالل نا

 مايألا رورك دعبو .راضملا عفد ىلع مهرفاضتو .عفانملا لين ىلع ةبصعلاو ءابسنالا
 ةيقب اهراثآ يف هفرصي ًاذخأم بلقلا نم ةبسنلا ذخأت ةرصانملاو ةرفاضملا ىلع
 وأ ميض نم هبيصي امل بلقلا ةضاضغو :بيرقلا نوعل سفنلا طاسبنا نوكيو لجألا

 يرلاو شطعلاو عوجلاب س اسحالاك ةيعيبطلا تاينادجولا ئرحب ايراج ةبكن
 بسنلا ةلص تلمها ولف .ًايعيبط هدعف نيرظانلا ضعب ىلع هرما هبتشا لب ,عبشلاو

 نكمي ام ىلا تاقوألا نم تقو يف ةايحلا تارورضض عدت ملو ءاهب ملعلاو اهتوبث دعب
 دتاملا وار ةيطت نيخسلف نرهاظي عزم لكنا باب دعو الأ لاخيرك ويدوءةلطلا هئللت
 لقعلا يف ةروص الإ اهنم قبي ملو «ةيبسنلا ةطبارلا كلت نزأ اسهذف كل عىلا ةؤوارتخ
 ةطبار يف انركذ ام لاثم ىلعو .تالوقنملاو تاياورلا نم تاظوفحلا ئرحب يرجت
 قنا هولا عا اتمنا اج الخلا نركب ندا توتجاب نما يب احلا

 ل

 أشنم نوكي نلف ءاطاكشأ نم ًالكشو حورلل ةئيه نوكي ىتح ركفلا ىلع هريركت
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 ناسل ىلع اهب اوفرش يتلا ةثارولا قحب ًامايق ءاملعلا ىلع بجاولا نم ناكو
 كلملا يف عقو يذلا فالتخالا اوكرادتيو ةينيدلا ةطبارلا ءايحإل اوضهني نأ عراشلا

 مهدجاسم يف قافتالا اذه دقاعم اولعجيو ,نيدلا هيلا وعدي يذلا قافتالا نيكمتب

 ريصيو ةدحولا ةايح حورل أطبهم ةسردم لكو دجسم لك نوكي ىتح مهسرادمو
 ةفرظلا مج ترطلا ايفارظأ نأ نيف( اذ! ةدحاو قلسلس قرتعلكك ايهم دعا والك

 مهضعب ضرألا ءاحنأ عيمج ىف ظاّعولاو ةّألاو ءابطخلاو ءالعلا طبتريو ءرخآلا

 مهتدحو نوؤش يف اهلا نوعجري ةفلتخم راطقأ يف زكارم مط نولعجيو ضعبب
 اوعمحو ,ريثألا حيحصو ليزنتلا مهدشري ثيح ىلا ةماعلا يديإب نوذخأيو

 دهعم اهفرشأو ةسدقملا راطقألا ىف هزكرم نوكي دحاو دقعم ىلا جئاشولا فارطأ

 ناويدعلا عراوق نم هظفحو نيبدلا رزا دنم نم كلذب اوتكمتب, حب .ءارحلابشا -

 امب اهيف لخادتلل بناجألا قرطتو للخلا ثداح ضرع اذا ةمألا تاجاحب مايقلاو

 نم نيدلا ةنايصو ماهفألا ريونتو مولعلا رشنل ئعدأ كلذك نوكيو اهنأش نم طحب

 ولف .فئاظولا ديدحتو ةيملعلا تاجردلا نييعتب نوكي امنإ طبرلا ماكحإ نإف :عدبلا

 نيب اهوشف لبق اهوحمو هتعدب كرادت تاقبطلا نيب لصاوتلاب نكمأ عدبم عدبأ
 اهتملك ولعو ةمألا ةوق نم اذه عبّتي ام نيرصبتسملا ىلع فاخب سيلو ةماعلا

 .لزاونلا نم اهاشغي ام عفد ىلع اهرادتقاو

 نيملسملا نم ءالقعلاو ءاملعلا رطاوخ هجوتت ملاذا فسألا ةياغ فسأن ان الإ

 كتم ةفئاط. اي الانءدع ىف اهلا” تتفنلا:نإو لئاسإلا ثيِقأ اهو ةلمولا هده. لا

 نا قسحلاو ةيّمحلا لهأ نم مهئابلعو نيملسملا كولم:نم انؤاجرو :#ريغلا ٌبابَزَأ
 مهتسراد دقف .مهتيتش عمجيو مهعمج دّحوي اهف اوناوتي الو ةئفلا هذه اوديؤي

 دعبي نم ىلا ةاعدلا اوثبي نأ مهيلع ريسعلاب وه امو ,هيلع ديزم ال نايبب براجتلا
 دوعي ايف مهضعب لاوحأ أوفّرعتيو ,مهنم ةبرقم ىلع وه نم فكألاب اوحفاصيو ءمهنع

 ليلجلا لمعلا اذهب نونوكيو ءررضب اهسمي نا ئشخي ام وأ ,ةدئافب مهتلمو مهنيد ىلع

 .نييعلا شاريماو تطعم لامالاو ىاييقفولااو قواه رباطو ةنطتا قزاوسأ دق
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 ام ضراوعلا نم هب لزنف «جازملا حيحص ةينبلا يوق ميظع مسجك ةلملا تناك
 ةالعنلا وكب عوجا لك د اكو: ل الخال اوادوماخلل رع اابتفدتهئاززجأ نيب «ا خلال 1 فعضأ
 . مسجل ا ةئيه لحمضتو ةدح

 ةبترلا لاصفنا دنع ةيمالسالا ةلملا طباور ىف فعضلاو لالحنإلا اذه أدب

 اوزوحي نأ نود ةفالخلا مساب نويسابعلا ءافلخلا عنق اّتقو ةفالخلا ةبتر نع ةيملعلا
 ىضر نودشارلا ناك امك هعورفو هلوصأ يف داهتجالاو نيدلا يف هقفتلاو ملعلا فرش

 ةروشمللا قا تلاعلا ل زعلا ير اذذو يعيياوتالألا | طع افا ةيلازحاانقير تلقا الرحل
 ىلا تمسقناف ةفالخلا ةدحو تملثنا مث ,نايدألا نم نيد يف ليثم هل قبسي مل دح ىلا

 فارطأ يف ةيومأو .برغملاو رصصم يف ةيمطافو دادغب يف ةيسابع ةفالخ : ماسقا
 ةفيظو نا .هفالخلا ةيماز .اخاطمنااو اهابطع تقلا ةمأالا_ةملكا ذهبت قوفتا:سلدنآلا

 نم هيلا نوبأدي ناطلسلاو كلملا بالط جرخو .سوفنلا نم اهتبيه تطقسف ,كلملا
 .ةفالخلا بناج نوعري الو ةكوشلاو ةوقلا لئاسو

 قالوا هل اله دكت أر رهظ :كنييجت هولا رك طفت ةدنتلا فالتختالا دارو
 ميبسقنأ لعل مهاولعدأ | لونج ًالالذإو ًالتق نيملسملاب مهعاقيإو هدافحأو كنلروميتو

 لك درفناو ًاعيمج ءاملعلاو كولملا نيب مائتلالا ىرع تمصفناو ةّيلكلاب لمشلا قّرفتف
 ةقرف لك ًاقرف سانلا قرتفاو .داحآ ىلا عمجلا ددبتف هيلي ام ىلا فرصنا وأ هنأشب
 ىلا وعدت تناك يتلا دئاقعلا راثآ تفعضف .بهذم وأ كلم ىلا اما ايعاد عبتت

 اهيوحت ةينهذ ًاروص اهنم لوقعلا يف ام راصو ؛ةجيشولا كابتشا ىلع ثعبتو ,ةدحولا
 ملو .تامولعملا نم سفنلا نئازخ يف ام ضرع دنع ةركاذلا اهظحلتو «لايخلا نزاخم
 انتين لعتايلعلا اغيل فراشة لنا ىورلقلا بثق وهيأي, يرهلالسو فقلم) ذلإءاه رات كاي وس

 وه امو :نامزلا نم لوط ىلع عماسملا ىلا ربخلا غلبيو ءاضقلا ذفني نأ دعب ,نيملسملا
 ىلا وعدي ال براقألا نم تاومألا ىلع نوكي امك ,تئافلا ىلع نزحلا نم عون الإ
 .ةلئاغلا عفد الو ,ةلزانلا كرادتل ةكرح
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 نم راودلا مهذخأ دقو ,حالصالا نم سأي ىلا يدؤت تداك .ماكحألا يف طبخو

 نسحو .مهممه يف لمآلا رظن مهماكح ىلا نورظني ًاروط مهيناوج ىلا فلتلا
 .مهمناطوا نع ءالجلا نم ةيزيلجنالا ةموكحلا هب مهتدعو ام ىلا رخاو .مهريبدت

 لغ,ةيناطيربلا ةنمألا نعت بوراضنت ,ةغرشلاوءوهسقلتألا نو ززديءاهو مقكرتو

 الو ءمهب هبوي آل بارغأ اهنع مه امناك ,مهس امف مه لعجي نأ نودب ,مهرايد

 .مهناشب ىلابي

 ىلع ءاليتسالل ةموكحلا عفدي مهضعب ,ةيزيلجنالا ةسايسلا لاجر نيب عازن
 انلمباذظ نولوقتيء لو رخو اهماكملا ةمزأ !ءالتساو ءاهيلع ةدايسلا نالعاو ازعظم

 انيكاشعأابي لمان ايانسم اقآواةيافازلا هيي رش ةعوبلت الوب مسيل ءاكحأ/!فلاخي

 تارابع .ءاقبلا محب بجوم دجوي ملاذا اهيلخن مث ءاهيف هديرنام ءاضقل يفكي ًانمز
 ,نودحتم مهو نوفلاختيو .نوقفاوتم مهو نوعزانتي .ةهباشتم ناعمو ,ةفلتخم

 ةديرجك دئارجلا ضعبف ةفلتخم بهاذم .نوغتبي امل بابسالا لاحتنا يف نوبهذي

 لشفلا نم هب لح ام نوهتو نودروج لارفجلاب لتعت اهبرشم ىلع امو «زمياتلا»
 نالعإ الإ هصالخل ةليسو الو رطخلا نم هذاقنا بلطب ةيزيلجنالا ةموكحلا ىلا مدقتتو

 عفادت يتلا ةيونعملا ةوقلا نم نالعالا اذهلف ,ةيرمصملا دالبلا ىلع ةدايسلاب ةموكحلا

 لبسلا ةرعول لاحم وهف شويجلا لاسرا امأ ,مرمرع شيجل سيل ام لارنجلا نع
 لا لعام نركب ان اق وكلملا كي ته انتل كدة نارا" ديكو, تياقعنلا هك

 قوقحو ةيناهعلا ةلودلا قوقحو ةيلودلا حلاصملا هذه تلعج دئارجلا هذهف .طونقلاو

 نا اهمعز ىفو نودروج لارغجلا سأرل ءادف .يرصملا رطقلا ناكس نم نييالم ةتس

 امبرو ءاهرسأب ةيناطيربلا ةمألا هارت ام وه لب دئارجلا بابرأ هب هيمان سيل هارتام

 امب بلطت اهف عرذتت «زمياتلا» ةديرج مهكراشتو دئارجلا ضعبو ءًاديعب نوكيال

 ,مهقلق عفرت ةنامض مط سيلو «مهنويد ىلع قلقلا نم ةيرصملا نويدلا بابرأل لصح
 مهتم نورخأ ءؤبقو يرصملا رطقلا ىلغ ةدايسلا نالعا لإ ,مهارطضا نكسيو



 قح هل نم تابس

 هل قحال ْنَم كارحو

 ام ىلا راصبألا هطلت اضاوطح انو ةلودو ًاعيمج انوروأ لود هذه

 الو .هيف اهتراجتب رضأو يرصملا رطقلا يف اهقوقح عاضأو اهحلاصم باصأ
 ةيناثعلا ةلودلاو ,دئارجلا يف ىنخ سمه الإ .توص اه عمسي الو ةكرح يدبت

 ايكو نبدا تؤلف يف ةناكملا نم املامب دضعلا ةيوق رزألا ةديدش يهو
 ىفو اهلمانأ "لبي ةرقتتبل هئايشجأو : ةينئاهجلا ةلؤذدلا عباصأ نيب هبلق يزيلجنا
 اهبلع اهتدايسو .ةيرصملا راطقألا ف لاوزلا ىلع تا اهتطلس ن ١ اهرظن
 تفتكا اهنا ىوس .ةوطخ وطخت الو ًالمع ىتأت ال كلذ عمو ٠ ل اذا
 سيلو حايصلا اهحبأ ىتح .لودلا ىدل ةثاغتسالاب توصلا عفرو ججحلا ةماقإب
 مامزب دخألاو ريصم ىلع ةيالولا يف قوقحلا ووذو .بيجب نم الو عمسي نم
 لسالسو .لامآلا نم لابحب مهيدايأ تدش دق ,مهبراشم فالتخا ىلع اهيف مكحلا
 33- امنإو :يأر ىلع ًاتابث الو ءركف ىلع ًارارق مط نودجيال .فواخ لا نم

 ,ثداوحلا عقاوم ىلا نوقلمحي .لايخلا سجاوه نم تارايتو ,ماهوألا نم راضعا
 رايدلا يف يلاهألا ةماعو ,نفج مط ضمغي الو ءفرط مط فرطي ال نيرئاح
 ,ةطلسلا يف فعضو .ماظنلا يف فالتخاو ؛طحق ىلا يضفي داك رقف نيب راسنا



 ْبّضعَللا
 مكبر نم مكيلا لزنأ ام اوعبتا"

 ”ءايلوأ هنود نم اوعبتت الو

 يردوا ركوللا ةيقرشلا دالبلا قف اص وصخ نماثلا قطانم لكش لق
 يف "7ىبيعلا هيلا اجلي .نيملكتملل 7ةأكت راص ىتح عماجياو لفاحلا يف هاوفألا هب
 0 املقف ريبعتلا عقاومب ظفللا اذه ذخأ () هقهيفت يف يع (©) هتمتهت

 ا 0150 دلع ةانمم نودعب .اهتمتاخ وأ ميما اهتحناف وهو الإ ةرابع

 ,.حاجنلاو زوفلا نيبو هب نيفصتملا نيب ع ًافيثك ًاباجح هنومعزيو .ءانع لكل

 نوبهاذلا منرفألا ليبارسب نولبرستملاو ,لئاذرلل [لعو صقنلا ىلع اناونع هنولعجيو

 سانلا صرحا مه ,لطابو قح نيب نوزيمي ال طلخلاو طبخلا بهاذم مهديلقت ف

 سورا نوزسيب عصمتلا دسافم ناي. ىف مهارتف :ديدحلا جدلا ادهن يدشتلا 5

 .هيلع أكوتي ام : ةأكتلا- ١

 ١ مالكلا نع زجعلا وهو ىعلا نم : ىييعلا .

 “"- .ةنكللا نم بر : ةهتهتلآ

 .مالكلا عيرسلا : يناقلمذلا  ؟

 .عطنتلاو عسوتلا : قهيفتلا 4



 قولا ةورعلا 6

 .لالتحا نم مهدالبب لح امو مهايازرو نييرصملا يىلاهألا بئاصم مهتجح نولعجب
 هذه نا ىلع قافو ىلع مهعيمج ,ةيزيلجنالا ةدايسلا الإ ءاقشلا اذه نم مهذقني الو
 اتم .هلهأ ريغ ىلع هب نونضملا ريسكألاو ,نونكملا ّرسلاو نيقلا رهوجلا يه ةدايسلا
 يف 'نأك ,حلص الإ ِدْساَف لاو ,ىوق الإ فيعض الو ,يفوع الإ ضيرم قبي مل هوزربأ

 .لاجرلاو ةدعلاو لاومألاو شويجلا نع ىنغي :مسالطلاو يقرلا يف ام مسألا اذه
 ياو و كت“ قالو ةرقلا نط يلح الا! هيعدل ام مسألا اذه يف نوكي 0

 نم مهتل قس ع قوقحلا بابرأ لزانت انضرف اننأ ولو ,ةبيجعلا رارسألا هذه هبط
 ارتلجنا ةموكحل اوغوسو ؛ةيالولا نأشلا بابرأو ةيناهعلا ةلودلاو ةئب وير و الا هلاوذلا
 لئللنسلا نم”ندللف و ايددلا ءاوه:ف وأ ةيفسأإلا اهقاروأ يف ةدايسلا كفره نتقتكسزا
 راقأل ترهظ دقو ابوروأ دالب مخاتي ًامظع ًاكلم ظفحي دعب ىلا ةيماتجل ا اذهزت نأ اهملع
 مناقل وكس يف اوناك يملاهألا نأ ىلع .دالبلا ىلع اهنم داع امو لولحلا ةدم اهتّوق
 تنلعأ اذاف مهناطوأ نع ءالجلا نم ارتلجنا ةموكح هب مهدعت ام ىلا مهنوكرل
 ىلع ةماقلا ةوعدلا ىلا تلامو بولقلا تفرحناو ,لامآلا قئالع تمصفنا ةدايسلا
 نوبهريالو :ةيلملا وأ ةينطولا مهقوقح نع دوذلا ىلا ةفاكلا بلقناو ءاهنم برقلا
 دمحل ةديدج ةّجح اذه نوكيو اهنأش اوملع امدعب دالبلا لخاد ىيف ةيزيلجنالا ةوقلا
 شويج هبهرت مل امدعب ةدايسلا مسا هبعري الو نييريصملا ىدل هأوعد دييأت يف دمأ
 رحبلا لحاوس ءالخإ ىلا ,ةيناثلا هئاجلإو للوألاب هكتفو .ماهارجو سكه لارئجلا

 يف ديدج لكشم ةيادب نوكي معن ,فيرشلا مسألا اذه نوكي نآش ئأف ,رمحألا
 .هتبقاعب ملعا هللاو رصم



 .1١٠ هدبع دمحو ىنيسحلا نيردلا لامج

 ىلع دوعي امف تانايخلا باكتراو اياندلا ةاطاعم نع ةمألا داحأ سوفن عفري يذلا

 يف ةليضفلا خوسرو عابطلا ةماقتسا ناو ؛ةبقاع ءوس ىلا اهب لوؤي وأ ءررعضب ةمألا
 مهنم لك نوكي .اهداحآ نيب ماحتلالاو اهف بصعتلا ةجرد بسح ىلع نوكت ةمأ

 ىري الو .مدقلا نع ىنغ هعافتراب سأرلا دجيال يح ندب نم ميلس وضع ةلزنمب

 ندبلا ظفحل هفئاظو يدؤي لك امناو دوجولا ةبتر يف اطاطحنا امهفرطت يف نامدقلا

 .هئاقبو

 تخرتسا مهبف بصعتلا فعضب ةمألا دارفأ نيب طبرلا ةوق تفعض املكو

 اهبلالطعالأ: علا اةمألا اذانز ازا دعوا اراجوألا»تقالو:ا ةيانطألا تنارروااهلطا طفلالا

 مكحب ئرخأ نادبأب لصتت نأ امإ ,ةرئانتملا ءازجألاك الإ ىه اف ءاهداحآ تيقب ناو

 .ئرخالا ةأشنلا حور اهيف خفني نا ىلا توملا ةضبق يف قبت نأ امإو .نوكلا ةرورض

 نع مهضعب لفغو ,لشفلاب هللا مهامر موق يف ةيبصعلا تفعض اذإ (هقلخ ىف هللا ةّنس)

 .ةيناث ةأشن ىف بصعتلا حور ةضافإب مهأدب امك

 طارفإ افرطو لادتعا دح هل ءفاصوألا رئاسك فصو بصعتلا نا معن

 انرشأ يذلا صقنلا وه هيف طيرفتلاو هايازم انّيب يذلا لائكلا وه هلادتعاو ؛طيرفتو

 عفادي هبصعت يف طرفملاف ءادتعالاو روجلا ىلع ثعبت ةمذم هيف طارفإلاو .هايازرل

 ىلا رظنيو ,ةماركلا قاقحتساب ةدرفنم هتبصع ىريو .قح ريغبو قحب هب محتلملا نع

 كلذب جرخيف ,ةمذ هل ىعري الو ,قحب هب فرتعي ال ءلمهلا ىلا رظني امك هنع ىبنجألا

 ضكئوقتي لب ,«ةمالا ءاهب بهذيو ةريضم ىلا بصعتلا ةعفنم بلقنتف ءلدعلا ةداج نع

 لدعلل عضخت ال ةوق لكو :همألا ةاّيللتهبو ,يناسنالا عاتجالا ماوق لدعلا ناف ءاهدحب

 ناسل ىلع توقمملا وه بصعتلا يف طارفالا نم ّدحلا اذهو .لاوزلا ىلا اهريصف



 قئولا ةورغلا ا

 هرقدرأ هنأم نم: طحللًاضخنف هب اومر'اذإو"ءلابلسلا ومزيد 'ىحللاب نووئبعيتو
 مهبرشمل ةفلاخلا نم ًاعون صخشب اودهع ناف ١7 (كيتانف) يجنرفأ ظفلب حيضوتلل
 اوخمثو اووي اوت هوأر اذإو ءاوزملو اوزمغو هب اوزمهو ابكت هودع
 اذه نم مهماهفأ ىلا قبس اذا ةرمو كلا بليولاب اليل ايداع ارض رلووتازيك مهفونأ
 لكل الاوملاو :ةعاتتجا الكل اذيمولاخ ىتح هانعم نم مطوقعب لصتا اذامو ,ظفللا

 ؟ هتقيقح نم ءيث ىلع فوقو مط لهو ,ةصيقن
 ,ةبصعلا ىلا ةبسن .ةيبسنلا رداصملا نم ةيبصعلاو .ةيبصعلاب مايق بصعتلا

 فص بصعتلاف .ءادعلاو ميضلا هنع نوعفديو ,هتوق نوززعي نيذلا لجرلا موق يهو
 هوجوو .هقح نع دوذلاو اهب لصتي نم ةيامحل ةضهن هنع ردصت .ةيناسنالا سفنلل
 .اهفراعمو اهتامولعم يف سفنلا ماكحأل ةعبات لاصتالا

 طبرلا دقع وهو ممألا ءانب ماقأو ,بوعشلا هب هللا لكش يذلا وه فصولا اذه
 اهئشني وأ .دحاو مسا تحت اهنم قّرفتملا دّحوي حيحصلا ازملا وه لب ,ةمأ لك يف
 ,ةدحاو حور هربدت نص اكفعو عاقللمتا نم اعلان مك رس و اعل هللا ريدقتب
 .صاخشألا رئاس نع هئاقشو هتداعسو هنوؤشو هراوطأ يف زاته صخشك نوكتف

 نم لك ةاهابمو :ليبقو ليبقو .ةمأو ةمأ نيب ةارابملا ثعبم يه ةدحولا هذهو
 اهاوق هعمجت امو .شيعلا ةءانهو ةهافرلا بابسأ نم اه رفوتي امب نيتلباقتملا نيتمألا
 سفانتلاك ممألا نيب سفانتلاو ,ةملكلا ذافنو ماقملا ومو ,ةعنملاو ةّرعلا لئاسو نم
 ةايحلا مزاول عيمج يف لامكلا تاجرد ئصقأ غولب ىلع ثعاب 0 ةماخدلا ن
 ةقاطلا هعستام ردقب

 هاا دارقكلا حاورأ اعد امر تضر ةمألا ةقيتا ةظظبوم لك حدد تضعتلا
 ,ىلكلا حورلا لعفنا هنع يبنجأ نم همئالي ال ام رعاشملا دحأب ملأ اذاف 8

 وه اذه .ةيسنجلا ةرعنلا رعسمو ةماعلا ةيمحلا راثم اذه وهف ,هعفدل هتعيبط تش

 .بصعتم : اهانعم ١



 ١6١6 هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامج

 هيلع دهشو .ينيدلا بصعتلا ةوقل دهع ليلجلا رثألا اذه مهل عماجلا مسالا تحت

 ءىش ىلع ىوقتل سنجلا ةطبار تناك امو ,حيحصلا لقعلا هيلا دشرأ امدعب خيراتلا

 .هنم

 ينيدلا بصعتلا دسافم نايب يف تاق وألا ةزخ !ةقرئازتم قم هي هج دم

 ليتل مقزل هه فابضتو هواي مهلا وخالي خيو ل ىذا لجأ ةيجيًااوهعز
 ,ةيندملا لامك ىلا ريسلا نع مهدصي يذلا وه فعضلاو نهولا ةيشاغ نم مهنيدب

 روجلا ىلع مهلمحيو .لهجلا تاملظ يف مهب يمريو «ةفرعملاو ملعلا رون نع مهبجحيو

 ليبس ال نا نيفثفثملا كئلوأ ىأر نمو .مهنيد يف مهفلاخي نم ىلع ناودعلاو ملظلاو
 صيلختو ءاهرثأ وحمو ةينيدلا ةيبصعلا لالحناب الإ حلاصملا لامكتساو دسافملا ءردل

 يف نوضوخيو ,يمالسالا نيدلا لهأب نوفجري ام ًاريثكو دئاقعلا ةطلس نم لوقعلا
 / يبل سانصسلا ا

 ىلا سئفتألل دئاق.ىدخأو ذاتسا دشزأو: ملعم ل وأ .نيدلا نا.«ناضارخلا بذك

 حاورألا عبطب ضّورم رصبأو بدؤم محرأو .فراعملا يف عسوتلاو مولعلا باستكا

 ةنساخ ,اذبفاةيتزو ىلدنلا هداج: الغ اهلايقيو (ةقيكلا يتالجلاو,ةنيمئللاةبادآلا ىلع

 يف ممألا قرعأ نم تناك ةمأ عفر يذلا وهف مالسالا نيد ًاصوصخ .ةمحرلاو ةقفشلا

 ,ةدم برقأ يف ةيندملاو ةمكحلا يقارم قرأ ىلا اهب امسو ؛ةنوشخلاو ةوسقلاو شحوتلا
 .ةيبزجلا»ةهألا- هو

 يعاني ينيدل ملهم لج انفال مل انا نما يبرق تيلصعتلا «راعي اولطي يق اا
 ةدابإل نيدلا لهأ مايق ىلا يدؤي امبر ءروجو ملظ ىلا يضقيف يسنجلا بصعتلا
 ضحمل قرشلا دالب ىلع تعفدناو ةيبرغلا ممألا تماق امكو ,.مهدوجو قحو مهيفلاخم

 برج ةفورعملا ةلئاطا برحلا يف نيدلا ىلا ةوعدلل الو حتفلل ال ةدابإلاو كتفلا

 يف كاذو اذه لبق عقو امكو .سلدنألا ىملسمب نويلوينابسالا لعف امكو .بيلصلا
 عمج نييحيسملا نم ناطلسلا بحاص نإ ,يحيسملا نيدلل ةكوشلا تلصح ام ةيادب



 قئثولا ةورعلا 000

 .«ةيبصع ىلا اعد نم اّنم سيل» هلوق يف ملسو هيلع هّللا ىلص عراشلا

 بسنلا ةطبار اهعجرمو .سنجلا ىلع ةرعنلا هنم دارُيو قلطُي امك بصعتلا
 نيمحتلملا مايق ىلع اوقلطأف ,هيف فرعلا لهأ عّسوت كلذك .دحاو تبنم يف عاتجالاو

 جونلا اذه, نوطخم منرفألا ةدلقم نم نؤعطنتملاو ًاضعب مهضعي,ةردطانملا نيردلا ةلصب

 ريصي ةمحل ناف .لقعلا بهذم اذه مهبهذم لاخت الو ءسعتلاب هنومريو ءتقملاب هنم

 .تالامكلا بسكو .تالئاغلا عفدل ةوق اهنع ثعبنت ,ةدحو ىلا نوقرفتملا اهب

 ميلعلا زيزعلا ريدقت نم ناك دقو ءبسنلا وأ نيدلا اهعجرم ناك اذإ اهنأش فلتخبال

 راثآ ملاعلا يف تردص امهنم لك نعو ءرشبلا نم ةفلتخم ماوقأ يف نيتطبارلا دوجو
 ةعفادم نيب قرف ىندأ لقعلا دنع دجوي سيلو .يناسنالا نوكلا اهب رختفي ةليلج
 نع كلذ نم ردصي ام نيبو ؛هتشيعم تاجاح ىلع هتنواعمو .هبيرق نع بيرقلا

 .برشملا ةطبارو دقتعملا ةلصب نيمحالتملا

 اذإ ضعبل مهضعب دئاقعلا لوصأ يف نيقفاوتملا نيدلا يف نيكرتشملا بصعتف

 وأ مط فلاخلا ةمرحل كاهتنا الو ,ةلماعملا ف روج ىلا عفدي ملو لادتعالا دنع فقو

 دماغ ايل رجلا و اسفنراط لقوا ونة اسن الإ 1لتايضفلا ( اع نيه ةليضف ىوف .هتمدل شن

 جوأ ىلا اهيف ةنكملا يوذب تدعص تمكحتسا اذإ ءاهالعأو ةطبار سدقأ وه لب

 تردتشمم .ازي الط اطلس مصف هموق لذلك نعل ةناكاوإ اضاوا هت رانج ةلوزر زو عدايتلا

 ةنايدلا لهأ يف امك لاوزلا ىلع اهب فرشأ ىتح ةيسنجلا ءاوهألا ىلع هتوطس
 .انتدي رج نم ىناثلا ددعلا يف هيلا انرشأ ام ىلع ,ةيمالسالا

 موسر سمطي امك هناف ؛طباورلا سدقأ نم هنأب لوقلا يف انيلع ذخؤي الو
 متازعلاو دصاقملا يف مهنيب ام لصيو .ةددعتم داحآو صاخشأ نيب فالتخالا

 سانجألا لب ءرئاشعلاو لئابقلا نيب ةرفانملاو ةذبانملا رثأ وحمي كلذكو .لامعألاو

 لوحيو .لاكشألاو روصلا يف ةدعابتملا لب ,تاداعلاو تاغللاو تبانملا يف ةفلاختملا

 كذا هلدكم را فاارخلا هليل اعامرتدجملا يعض أت[ وه واغفجاو دصق/1[ةيواضتملا اهءازهأ
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 مهتكوش مايأ نيينانويلاو نيينامورلا ةريصنتم فالخ ىلع اذه ,يمالسالا هقفلا

 نيدب قوطتلاو «مهئايدأ علخب اهلهأ نومزليو الإًاضرأ نوأظي اوناكام مهئإف وألا
 دالبلا ىف لب ؛ةيروسو رصم يف اولعف امك يحيسملا نيدلا وهو نيطلسملا كئلوا

 : 1 :اًيلسفتا ةيجئارقألا
 نمل ةركذتو ءرّصبتي نمل ةرصبت هيفو نايبلا هيلا قاس مالكلا نم لصف اذه

 يف ةئيزرب بصي مل لقاعل له : هددصب انك اف ثيدحلا قباس ىلا كب دوعأ مث رّكذتي

 بصعتلا نيبو هنيب قرف دجوي لهو ,ةصيقن ينيدلا بصعتلا نم لادتعالا نا هلقع

 ًالقاع لاختال .ةدئاف معأو رهطأو سدقأ ىنيدلا بصعتلا هب نوكي امب الإ ىسنجلا

 نم لصأ يأ .نورديال امب نورذهب موقلا كئلوأل اف هانررق ام ةحص يف باتري
 هداقتعاو ءطقف ىسنجلا بصعتلاب ةاهابملاو ةرخافملا يف هيلا نودنتسي لقعلا لوصأ

 دعاوق نم ةدعاق يأو ,نطولا ةبحمب هنع نوربعيو ءلئاضفلا فرشأ نم ةليضف

 عفرتلا بجي ةصيقن هنابسحو لدتعملا ينيدلا بصعتلاب نواهتلا يف يرشبلا نارمعلا
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 ,ةينيدلا ةطبارلا ىف امنا نيملسملا نيب ةطبار ىوقأ نا مهيدل دكأت منرفألا نا معن

 يف عماطم جنرفألا كئلوألو ,ةيداقتعالا ةيبصعلاب الإ نوكت ال مهتوق نأ اوكردأو
 نيتب ةلطفاشسلا ناكفألا ذم ملا كا هنت انع تهل ونذ !عيناطؤأاو نيل ايد

 اوضقنيل ءاهابح مصفو ةسدقملا ةلصلا هذه رجه مه اونيزو ةضالشملا هنائانلا كر افوأ

 ملعو ءانملع اى اوملع مهناف :ابازحأاو اديس اهوقازوواةتفالتسالا ةلملا ءانب كلذب

 ىنستو «مهداقتعاو مهنيد يف الإ ةيسنج مط نوفرعي ال نيملسملا نا نوعمجأ ءالقعلا

 ًالهج نيملسملا نم لفغلا ضعب مهعبتو .ةيمالسالا راطقألا ضعب يف حاجن ني دسفملل
 اهب اولدبتسي ملو اهودقف امدعب ةينيدلا ةيبصعلا نم ريفنتلا ىلع مهودعاسف اديلقتو

 لثمك مهلثف ,ةهافسو مهنم اقم اهمارتحاو اهميظعت ف نوغلابي يِلا سنجلا ةطبار

 ةلعاوفل ا ضترعم ءارعلاب ةماقالل رطضاف ها اس يكتم وسفبلا قسما ليان لبق يبد احس لكم
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 هل دتمت املق نيدلا لوصأل هتفلاخل ضراعلا اذه نا الإ مهقرحأو سدقلا ىف دوهلا

 .لدعلاو ةمحرلاو ملسلا دعاوق ىلع ةمئاقلا هلوصأ ىلا نيدلا بابرأ عجول 1

 ةيضاملا لايجألا يف اهبصعت يف تطش فئاوط مهنف ىمالسالا نيدلا لهأ اما

 قم طولا ل التكباو ةادناللاةهننفا زوق لطتتيا ادع كلا طارفالا مهب لصي مل هنا الإ

 ةريزج دودح اوزواجت امدعب نيملسملا خيرات يف كلذ دهع امو :مهنيد يف مهفلاخم

 ىلا مهرايد يف ةفلتخا للملا دوجو وهو .لوقنام ىلع موقألا ليلدلا انلو .برعلا

 يهو ةوقلا ناوفنع يف مهو اهلع اوطلست موي نم اهدئاوعو اهدئاقعل ةظفاح نآلا

 تناكو تاحوتفلا دادتماو كلاملا عيسوتب علو نيملسملل ناك معن .فعضلا نهو يف

 ةمرح نوظفحي كلذ عم اوناك مهنا الإ ,مهناطلس يف مهضراعي نم ىلع ةدش مه

 ,هقح ةفلتحملا للملا نم مط عضخ نمل نوفرعيو .ةمذلا قح نوعريو «نايدألا
 : مهسوفن يف ةخسارلا دئاقعلا نمو ,ناودعلا ةلئاغ هنع نوعفديو

 مهريغل مهتلماعم يف اولدعي ملو (انيلع ام هيلعو انلام هلف انتمذب ئضر نم نأ)
 ىلع ولو هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهيأ اي ) هلوق يف هللا رمأ نع
 .ةيرشبلا عئابطلا هنع ولخت ال امالا مهّللا ( نيبرقألاو نيدلاولا وأ مكسفنأ

 ام ىلا مدقتلا نع مهيفلاخم نم اذحأ اوعفدي مل مويلا ىلا نيملسملا ةأشن نمو

 ىلا اهفالتخا ىلع نيملسملا لود يف امس دقلو ,ةناكملا عافتراو ةبترلا ولع نم هقحتسي

 ,اهتّوق لامكو اهتبيبش يف كلذ ناكو .ةفلتخملا نايدألا بابرأ نم ريثك ةيلاعلا بتارملا

 لدعلا نم ةجردلا هذه غلبت مل ةيبرغلا ممألا نا نظلا يفو ,ناك ام ىلع رمألا لزي ملو
 .(مهقوقح نم مهيفلاخم نوعنمي مهبصعتب نيملسملا نأ نونظي موقل ًاقحسف) مويلا ىلا

 هلوبق ىلع رابجإالاو مهنيدب مازلإالا كلسم بيرق دهع نم نوملسملا كلسي مل
 مهممه عافدناو .راطقألا حاتتفا يف مهلغلغتو ,مهود تايادب يف مهسأب ةّدش عم

 اولدبتسا الإو تلبق نإف ءاهنوغلبي ةوعد مه تناك امنإو ,ةطلسلاو كلملا يف ةطسبلل

 بتك نم ملعت ةلداع طورش ةياعر عم مهريغ دنع جارخلا ماقم موقي ًايلام ًامسر اهب
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 نوبرحبو 6 نودسفيو ,.مهاصع نوقشي اذهب ثنا نوملسملا كئلوا ملعيالو

 ةلملا وحم هوخم يىفو ,لدتعملا بصعتلا وح نوبلطي .نيقراملا يديأو هيما مهتويب

 .ءامس ةابللاو اوضارأ [ضرألا تمادران أنبعو دنعتنسي: نماجألا ىديأ ىلا اهعفدو

 نم نييبرغلا لاوحأل بجعلا نم دشأب ءالؤهو ءالؤه نم انبجع ام هللاو

 نولجخ الو نييقرشلا نيب راكفألا هذه رشنل مهعسو نوغرفي نيذلا ةيجنرفالا ممألا
 اذه-قفللناللا دشأ'نرفألا ةةنؤشنلاب كيفطعتلاةيمرو ينيدلا بصعتلا عيشبت نم

 يف ةيساسألا دعاوقلا نمؤ .هيعاودب مايقلا ىلع مهصرحأو بصعتلا نم عونلا
 حاجن ىلع مهتدعاسمو ةرشنب نيمئاقلاو نيدلا ةاعد نع عافدلا ةيسايسلا مهتاموكح
 نع و ممااذعاو لع: يزسبلا عاججالا :هكعولخيال امم ةلذاغ-تتدع داو (مهايغأ

 ثاهيخو الية عز ًافعاإ ةحاد فارع .ىدرعلا/ حخ اونانوم ةيطانع هسا هااكمرا ملابسات
 ليلا ةفاقلا بيا ىلاثتوا ةيندعلاةةيلدملا هالي زجل ةفةيبازلأ |قالج كاانابقو
 دب طابإلا ةىزأ افعل ميول او جمل علل أ رماه فق, ةعبهي ةتاذاسل تعاوح ايلا عرطم

 ,مهفالتخا ىلع مهارتو ,ةينيدلا ةعماجلا شدخنتال ىتح اهلثم عوقو نم طايتحالاو

 ةلود لك بقرتو .تاسايسلا يف مهذبانتو مهدقاحنو .مهضغابتو سانجالا يف

 هيجوت ىف نودحتيو نوفل ارو ثوبكاقتي وسلا اب عقوت ىتح ئرخألا ةرثعل «مهنم

 ةيصاق ىصقا ىف ناك نإو نيدلا يف .مهلكاشي نم ةيامحل ةيسايسلاو ةيبرحلا مهاوق

 ؛ةيللتجلا ثاسنألا ,مهنيبو هنيب تعطقت ولو ؛«ضرألا نم

 ءامد نم ةطيسبلا رمغو ضرألا هجو مطو نتفلا نافوط ضضاف ول امأ
 ,لب ساسحإ مه هّبنتي الو قرع مهيف ضبني الف ,بهذملاو نيدلا يف مط نيفلاخلا

 يتقي زادفنإ طهمرلل خول طاقلا هه /ذقليأ نيل فرج ههوتنل اردني وب هلت كاولخافم
 نودعي اهنأك ,ةيعيبطلا ةمحرملاو ةيناسنالا ةقفشلا نم ةيرشبلا رطفلا يف عدوأ

 ناسنالا عون نم سيلو :ةيعارلا لمطاو ةمئاسلا تاناويحلا نم :مهنيد نع نيجراخلا

 لب «مهنم نيني دتملاب ًاصاخ اذه سيلو .هراصنأو هتامح مهن !'نوبيوروألا معزي يذلا
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 .هتايح ىلع هب لوصت امو وجلا

 فوطي ةنطلسلا لايخب ءارعلاب اوسحأ امل دنهلا يف زيلجنالا كلس ام اذه نم

 ىلا ةكرحلا ىلع مهثعبي ام مهنيد يفو مهب اهدهع برقل مهنم نيملسملا راكفأ ىلع
 ةغئإق:نيمليسملا ةاينخل نأ ىلا للملا عئابط ىف ثحبلا مهدشرأو مهتم بلشاام دادرتسا
 نمؤت الف مهيف ةدئاس ةيلملا ةبصعلاو ىدمحلا داقتعالا ماد امو ةينيدلا ةلصولا ىلع

 نوسبليو .مالسالا ةمسب نومستي نمه ةفئاط اووهتساف مهقوقح بلط ىلا مهتثعب

 نوفورعملا مهو مهجن او غيز مهبولق يفو قافنو لغ مهرودص يفو ,نيملسملا سابل

 داسف ىلع مه اناوعأ زيلجنالا مهذختاف نييرهدلا يأ ةيرجينلاب ةيدنهلا دالبلا يف

 اودمخيو مهتيمح ران كلذب اوئفطيل ىنيدلا بصعتلا قئالع نيهوتو ,نيملسملا دئاقع

 ءابطنا نع ةقئاطلااكلع انفو ويابت اوقوعوا« مهما او هدب وو ناعوت

 معي ىتح نييدنطلا نيب ليطابألا هذه ٌثبل ةديرج رشنو (ركيلع) يف ةريبك ةسردم
 طلستلا يف زيلجنالا يرتسيف نيملسملا نيب تالصلا بانطا ثرتو دئاقعلا يف فعضلا

 لّقْغلا كئاوأ رغو ءمهريغ ةهج نم تنأمطا امك مهتهج نم مهبولق نئمطتو .مهملع

 ضعب نم مهنونديو ؛ةيروص ةياعر مط نورهظي ايناطيرب ةلود لاجر نا نيقدنزتملا

 .(شيعلا لاذرب هتمذو ةمقلب هتلم عيبي نم سعت) ةسيسخلا فئاظولا

 .هرامث تنجو هرابتخا لودلا تداجا ةيبروالا ةسايسلا نم بولسا اذه

 يف لئابحلا تبصن لودلا كلت نم ريثكف ؛مهيف اهعماطم لانتل نييقرشلا هب تذخأف
 ءارمألا نم ًاديص مدعت ملو ؛ةيمالسالا كلاملا نم اهريغو ةيرصصملاو ةينامعلا دالبلا
 نم اهدصاقم غولب يف ةلآ مهتلمعتساو .ةديدجلا ةيندملاو ملعلا ىلا نيبستنملاو

 نا مالسالا سابلب نورتستي نم ةقدانزلاو نييرهدلا نم انبجع سيلو .مهدالب

 عيل قيغلاسلملاب عرس نط ًنظب نأ قم بجطنااًدكلوريتلظاببلا ءاوهألا ءذهر عمت وليم

 ,ينيدلا بصعتلا مذ يف مالكلا نوكفسي مهاميا يف مهتابثو مهدئاقع ىلع مهئاقب

 نيفيا ةيندملا تادعم نع دعبلاو .ةنوشخاب نيبصعتملا يمر يف نورجهمو
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 مولعلا باستكا يف مهتسفانمو ناطلسلاو ةكوشلاو ةعنملاو ةوقلا يف ممألا ةارابم

 :ةناشتالا تالانكلاوتززئانظنلاو ةعضانلا

 ديب مكنم لك ذخأو ,مكلمش عاتجاو ,مكتملك ديحوتل اليبس مكتيبصع اولعجا
 يب نلاريطلاا قولا دع اؤنواعتتو»لابكلا دورا نا [نضقللا ةّوته قلل طنيفوبل هيحأ
 .ناودعلاو مثالا ىلع اونواعت
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 ,ينيدلا مهبصعت يف نيني دتملا نوقباسي هلسرو هبتكو هللاب نودقتعيال نمو نويرهدلا

 ايمارزعك ايكو قبلا زيد نوعا لطلنا سع ةباش ىف ًادهج نيولأيا )لَو

 .بيرغل ةينيدلا ةيبصعلاب مهكسق يف منرفألا نأش نا امأ .هوزواجت
 ردصت ةملك دجتال مث .نوتسدالجك ةيرحلا يف ةجرد ىلعأ مهنم لجرلا غلبي

 نم ةخسن الإ هحور ئرتال لب ")7بهارلا سرطب حور نم ةئفن اهيفو الإ هنع
 .(ةقباسلا هبطخو نوتسدالج بتك ىلا رظنا) .هحور

 ءاهوقيرت الف.مكؤامدو .اهوظفحاف مكتايح هذه ةموحرملا ةمألا اهتيأ ايف

 يه هذه .توملا نود نمثب اهوعيبت الف مكتداعسو ءاهوقهزت الف وك اذا د

 مكشهدت الو .,تاهرتلا مكنيوهتست الو سواسولا مكنرغت ال ةينيدلا مكطباور

 ةطبارلا لابحب اومصتعاو .مهفلا ةرصاب نع مهولا ءاطغ اوعفرا ,لطابلا فراخز
 ,يدنطاب يسرافلاو .يكرتلاب يبرعلا اهيف عمتجا ةطبار مكيطعأ يه يتلا ةينيدلا

 امل ملأيل مهنم لجرلا نا ىتح ةيبسنلا ةطبارلا ماقم مط تماقو .ىبرغملاب يرصملاو
 در اطةاد حاف اهتم وايمان[ يدسدلا تايماشل : يراغبا نعيع

 هكتشيتموا مكتّريخ انينفو , ةكبلا شا اهقابب !تالببفلا| نتقأر نم ةلض وانه

 ةوطسل اوعضخت نا اهتياعر ف مكيلع نكلو ءاهونهوت الف مكتدايسو مكناطلسو

 .مهنيب لدعلا نوردزي موقل حاجن الو هماوق هبو نوكلا ساسأ لدعلاف .لدعلا
 ,اهبابرأل قوقحلا ةفرعمو .ممذلا ظفح ف هرماوأ اومزلتو هللا اوقتت نا: مكيلعو

 مكناطوأ ءانبا نيبو مكنيب ةينطولا عفانملا يف ةفلألا ماكحإو ةلماعملا نسحو

 امك .مهحلاصمب الإ موقت ال مكحلاصم نإف .ةفلتخلا نايدألا بابرأ نم مكناريجو
 ,ناودعلل ةليسو نيدلا ةيصغ اولغجت ال نأ مكيلعو..مكحلاصمب الإ مهح اضم: موقتال

 .باقعلا ّدشأب هيلع مكدعويو كلذ نع مكاهني مكنيد نإف قوقحلا كاهتنال ةعيرذو

 ىلع اهب اورفاضت لب ,ضعبل مكضعب ليم درحب ىلع ةرصاق مكتيبصع اولعجت الو اذه

 ةشلقلا بدلا ةعاف هذا
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 وأ ءنايدألا نم نيد يف نعطلا ىلع مهل ةربخ ال نم ضعب لمحي ام اذهو .ريصملا
 وأ نيدلا ىلا نيبستنملا جذسلا ضعب لامعأ ىلا ادانتسا ةّقحلا دئاقعلا نم ةديقع

 .ةديقعلا

 ةنايدلا ىف دئاقعلا لوصأ نم ٌدعت ىتلا ردقلاو ءاضقلا ةديقع كلذ نم

 اجا اودحؤ تل .ملوقظلا اهنا وتلتل يقل ىلمانالفعللا ةطغل ابق نفكر ةقحلا:ةيلهالنمالا
 .,ةعضلاو فعضلا مهبف تمكحو .ةوقلاو ةمطا مهتبلسو الإ موق سوفن نم تنكق

 ةادقلاباداقفعدلا قادت عازازخسع 2 اراؤطأ نجلا [وبصنو فايت اوفيظنللاةيقول

 رئاس نع ةيسايسلاو ةيبرحلا ةوقلا يف رّخأتو ةقافو رقف يف نيملسملا نا : اولاقف
 دقاحتلاو ةنايخلاو قافنلاو بذكلا رثكف قالخألا داسف مهيف اشف دقو .ممألا

 مع اولفغو ةلبقتسملاو ةرضاحلا مهاوحأ اولهجو مهتملك تقّرفتو ,ضغابتلاو
 نوسفاني ال مث نومانيو نوبرشيو اهبف نولكأي ةايبحب اوعنقو ,مهعفني امو مهٌريضي

 ررضلا قاحلا يف رّصقيال هاخأ رضي نا مهدحأل نكمأ تم نكلو ,ةليضف يف مهريغ
 لكب اوضر .ئرخا دعب ةمقل مهعلتبت مهئارو نم ممألاو مهنيب نيش اولعجف .هب

 ,مهتويب روسك يف نوكسلا ىلا اونكرو .ثداح لك لوبقل اودعتساو ءضراع

 ف هنهتسموأ نوعطقب مهمف ءارمألا ,مهاوأم ىلا نودوعي 3 ءمهاعرم ف نوحرسي

 اهئادأ يف قرغتست تابجاوو ضورف مهيلعو .تاوهشلا ةاطاعمو بعللاو وهللا

 ًافارسا مات ريدب الؤفطقت ايف طاوقأ-نتوفرصي :ًاميس/ا بم وودؤياالو مهرامعأ

 ,ةعقنملاب مهتلم ىلع دوعي ءيش اهباسح يف لخدي ال.نكلو :ةعساو مهتاقفن ًاريذبتو
 رفانت برف ؛ةيصوصخ ا مهح اصمب ةيمومعلا حلاصملا نوطونيو :نورفانتيو نولزاختي

 دجيف ؛هراج هيلع يدعستيو .هبحاص لذخب امهنم لك ,ةلماك ةّمأ عيضي نيريمأ نيب

 ,ةدع الو اددع هفلكي ال ام امهدالب نم لانيف التاق افعضو ةيناف ةوق امهمف ىبنجألا

 اودعق .سمللا نم نوملأيو .سمهلا نم نوعزفي روخلاو نبجلا مهّمعو فوخلا مهلمش

 ؛مهنيد رماوأ كلذ يف اوفلاخو ,ةكوشلاو ةزعلا ىف ممألا هب نوقحلب ام ىلا ةكرحلا نع



 ا لا

 اف .ةيندبلا لابعألا ىلع ًاناطلس ةيبلقلا دئاقعلل نأب هقلخ يف هللا ةّئُس تضم

 ىلع اهحالصو ةديقعلا داسف هعجرم امئاف ,داسف وأ حالص نم لامعألا يف نوكي
 راكفألا فارطأب ذخأت ةدحاو ةديقع ٌبرو .ةيضاملا دادعالا ضعب ىف انيب ام

 يف اهرثأ مالت لامعأب ندبلا ىلع رهظت مث .ئرخأ تاكردمو دئاقع اهعبتيف
 نع 2220 لا ل نك حافر ريحا لوصول لس ترو نسف

 ام هيلع سبتلتف عماسلا ىلع هابتشالا اهيف عقي عرش غيلبت وأ ميلعت يف سفنألا
 طال كا اهلا ز دقلا تافعلا صعب دعا ف داس وأ هلق نم سل

 فلتخيو اههجو ريغتي نيلاحلا الك يفو .هفداصت امم ءيش داقتعالا دنع اهب قلعيف

 كح اقرا ىذا" ضخ ل دي ا ايت ارو ءاهرذأ

 كبك دقعلملا نم دلع ريغ لع كلذو ,ةلاص رع لابعا اينع اتنتف .دادعسالا

 امنا لامعالا كلت نا نظي رهاوظلاب رورغملاو .هداقتعا هفريصي فيك الو .دقتعا

 يف فارحمنالا اذه لثم نمو .ةدعاقلا كلتو لصألا كلذب داقتعالا نع تأشن

 يف عدبلا ةّلع وه لب ءًابلاغ نايدألا لوصأ ضعب يف ليدبتلاو فيرحتلا عقو مهفلا
 أشنم عدبلا نم هعبتي امو فارحنالا اذه ناك ام اريثكو .بلغألا ىلع نيد لك

 سئبو كالهملا ىلا هب هللا مهالتبا نمب ئضفأ تح .لامعالا حئابقو عابطلا داسفل



 ١1 هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامح

 يف ًايرايتخا ءازج مه نأب نودقتعي ةملسملا فئاوطلا هذه نم لك لب .ةرملاب هسفن
 نوبساح مهناو ,مهعيمج دنع باقعلاو باوثلا طانم وهو .بسكلاب ئمسيو :مهابعأ
 ,ةيطالا رماوألا عيمج لاثتماب نوبلاطمو .يرايتخالا ءزجلا اذه نم هللا مهبهو امب

 نم عونلا اذه ناو «حالف لك ىلا ةيداهلا ,ريخ لك ىلا ةيعادلا ,ةينابرلا يهاونلاو

 .لدعلاو ةمكحلا مدرع ,يعرشلا فيلكتلا دروم وهو رايتخالا

 ىف رطضم ناسنالا نا ىلا تبهذ ةيربجلاب ئمست ةفئاط نيملسملا نيب ناك معن

 قاطعا ةلاغزلدأ انيقة ال واباج ةيالوبابسح لوم ةيلرازافظا كنان وب
 ةفئاطلا هذه بهذمو .هتّدش دنع دربلا ةفقفقب كرحتي نأ نيبو عضملاو لكألل هّكف

 يف بهذملا اذه بابرأ ضرقنا دقو ,ةدسافلا ةطسفسلا عزانم نم نوملسملا هّدعي

 وه ردقلاو ءاضقلاب داقتعالا سيلو .رثأ مه َقبي لو ةرجهلا نم عبارلا نرقلا رخاوأ

 .نومهاولا كئلوأ هنظ ام داقتعالا كلذ تايضتقم نم الو .ربجلاب داقتعالا نيع

 نم ىلع لهسو .ةرطفلا هيلا دشرت لب ؛عطاقلا ليلدلا هديؤي ءاضقلاب داقتعالا

 ننم ىزرتناال هنأ: .نامزلا:ق.هبزاقي'ببس هل ثداح لك نا ىلا تفتلي ناةركف هل

 لكل ناو .اهماظن عدبم الإ اهبضام ملعي الو هيدل رضاح .وه امالا بابسألا ةلسلس

 نم ةقلح يه امنإ ناسنالا ةدارإو .ميلعلا زيزعلا ريدقتب هدعب امف ارهاظ الخدم اهنم

 للمننا اكل دالاو :كاودالل ل اثنا خرم انرثأ الإ ضذازئالا:ةسلو ةلشلسلا كلت اغياقلخ

 :تاخجانحلا نسم ةرظفلا: ىف عدوأ ام اهرعشو :ساوحلا ىلع ضرعي امب قنا

 ,لقاع.نع ًالضف !هلبأ هركنبالاام:ةدارالاو ركفلا ِْلَع ةطلسلا نم نوكلا رهاؤظلف

 مظعألا نوكلا رّبدم ديب وه امنا ةرثؤم رهاظلا يف ىرت ىتلا بابسألا هذه أدبم ناو
 لل ارامكس مل لراس دل لك لابجور اسك. قايث لزطم ليتل عدبأ يذلا
 .يناسنإلا ملاعلا ىف اصوصخ

 يف سيلف ملاعلل عناص هلإ دوجوب فارتعالا نع ّلض ًالهاج نإ انضرف ولو
 يف ةيرهدلا ثداوحلاو ةيعيبطلا لعاوفلا ريثأتب فارتعالا نم صّلمتي نا هناكمإ



 قولا قاوركلا ١

 امب مهنوهابيو مهيلع نومدقتي ,ءمهتطلس تحت نييإنلا لب, مهناريجل مهتياؤر عم

 فينو عبس |الهقنم اغا يلع كراع وأ ةييطم معا رهأ سلم زك :بابصأ اذا ولا نيبسُكي

 ال ةريبك ةيلم تايعمج مهمف دجوت الو ,مهترصانمل نوثعبني الو .مهباصم فيفخت

 ةدعاسمو .ةيمحلا هيبنتو .ةريغلا ءايحا اهدصاقم نم نوكي ,ةيرس الو ةيرهج
 !ءابرغلا طاق الث انيق الاب رغب ماقيل عملا ظفحيو ءافعلذلا

 اين البن ازا ومع نو اعط الل كلت يافا هذه نسلسلا لا اسوا ركن
 اومكحو ,ةيهلالا ةردقلا ىلع مهتامهم عيمج ليوحتو ردقلاو ءاضقلاب مهداقتعا الإ اه

 نلو ًاًرع اولاني نلو ,ةمئاق مط موقت نلف ةديقعلا هذه ىلع اوماد ول نيملسملا نأب
 وأ ,ناطلس ةيوقتب نوضمبني الو .ايوعت قنوعفاثا البور. قخير ناوذخذيألو ءادحب اوديعي

 ىتح .مهعابط نم سكريو ءمهسوفن يف لعفي فعضلا مهب لازي الو .كلم دييأت

 ,ةصاخلا تاعزانملاب اضعب مهضعب ىنفي (هللاب ذايعلاو) لاوزلاو ءانفلا ىلا مهب ىدؤي

 ام ديالا نع ميلضم : عدلا نما مدس امو
 داقتعالا نيبو ردقلاو ءاضقلاب داقتعالا نيب قرف ال هنا منرفألا كئلوأ َدّفّبعاو

 نااومههوتو ؛ هلاعفا عيمج ىف ضحم روبحب ناسنالا ناب : نيلئاقلا ةيربجلا بهذمب
 امفيك حايرلا اهيلقت.ءاوهلا يف ,ةقلعملا ةشيرلاك مهسفنأ نوري ءاضقلا ةديقعي نيملسملا

 الو ةكرح الو ,لمع الو لوق يف مهل رايخ ال هنأ موق سوفن يف خسر ىتمو ,ليق
 .مهاوق لطعتت بير الف .ةرساق ةردقو .ةرباج ةوقب كلذ عيمج امناو .نوكس

 ىعسلا ةيعاد مهرطاوخ نم ىحمتو ,ىوقلاو كرادملا نم هللا مهبهو ام ةرُمث نودقفيو

 777 ا ما يل هاو ومع
 يف لوقعلا ءافعض نم نوريثك اههذم بهذو ,منرفألا نم ةفئاط تنظ اذكه

 اورتفاو :معازلا لطبو مهولا هأطخأو :ناظلا بذك :لوقأ نأ ئئشخأ تسلو قرشملا

 تزين يش هون ا مو تقاللا اذه ىيملسم دك د لايك يمسملاو كي لع
 نع رايتخالا بلس دقتعيو ءضحلا ربجلا بهذم ىري يجراخو يباهوو يليعامساو



 /١ هدبعدمحو.فلسملا(ةيتلا| لاح

 لاق نيذلا) قحلا هلوق يف هتليضف نايب عم داقتعالا اذهب نيملسملا هللا حدتما

 طن مشا انطسحل اول افو ]نايا ههتداوق(مهنومجلاق ىلكل اويل دقن للاقلا ذا ءلعيانلا دلل

 وذ هللاو هللا ناوضر اوعبتاو ءوس مهسسسمي مل لضفو هللا نم ةمعنب اوبلقناف ليكولا

 اهون اناطقألاوئاللخملا ب ىلا! نعاس (ليكاؤأ يف نوملسملا عفدنا(ميظع لضف

 اورهقو لودلا اوخود امم بابلألا اوريحو لوقعلا اوشهدأف ءاهيلع نوطلستيو

 وليل لهتلا:1.ةّقو ايناس: نيت ةلضافلا_ىب ريب لابط كنف ةيتظلس كزكم اود: مكألا

 عئابطو .ةفلتحملا ةيوهألا ىلع مهيابقغا مدعو .مهددعو مهتدع ةلق عم ,نيصلا

 ااا ماد قا و ماكل انتدو ضالبقلا» ا قاخأ قيال ىلأ تل راق 1 عيمتملا ناطعتلا

 ' ةتاركتلا تاطأو تلاباغللا قانا وكل ناجل اهنجد دي دبلام

 ةلطلقلا نق ةفاع انج را لئلاوقلا ىازق التف لاو ءاداوطأ ايكدكدط لاق قارا زحف

 اها ماعاو فش ايه نفاوج اعلم ل اجنجلا سور | وحس .عقنلا نم ئرخأ ةقبطو

 لتكن و عر هانايقإا كلا رفحا رأ 3.3 نا طال ىلاؤباملا قس واود نم الجار الروط

 .ردقلاو ءاضقلاب داقتعالا الإ اذه عيمج ىلا لفتت مهدئاق ناك امو.ةضيرف

 شويج مامأ مهنم ةليلقلا دادعألا ضعب مادقأ هب تتبث ىذلا وه داقتعالا اذه

 ىلع مهودرو .مهعقاوم نع مهوفشكف .ءاربغلا طيسب اهب قيضيو .ءاضفلا اهب صغي
 ديمامفا

 ف ىرايحلا ىلع اهبهش تضقناو .قرشملاب مهفويس تعمل داقتعالا اذهب

 ام عيمجو مهلاومأ لذب ىلع مهلمح يذلا وهو ءبرغملا لهأ نم بورحلا تاوبه
 اديه جتقا ل مايفااس حلزر ازد ووين او /”نتلالكاءالغا ليسا ف "قررا سوار وكلأو

 ىلإ مهروجح ف نوكي نمو مهئاسنو مهدالوأ لمح مهلع لبس يذلا وه داقتعالا

 مهنأكو ؛لضايرلاو:قئادحلا:ىلا نوريسي ..امناك.ىلاعلا دالب ىصقأ يف لاتقلا تاحاس

 هيلع داتعالا نم اهوطاحأو .ةزداغ لك نم اناما هّللا ىلع. لكوتلاب مهسفنأل اوذخأ

 ؛مهشويج ةياقس نولوتي مهدالوأو مهؤاسن ناكو ,ةقراط لك نم مهنوصي, نصح



 قئولا ةورعلا ان

 هللا اهّنس يتلا ةنسلا هذه نع هسفنب جرخي نأ .ناسنإ عيطتسي لهف .ةيرشبلا تادارإلا

 نم اضعب ناو  نيلصاولا نع ًالضف قئاقحلا بآلط هب فرتعي رمأ اذه ؟ هقلخ يف

 نايبلا اولاطأو ءءاضقلا ةطلسل عوضخلا ىلا اوأجتلا مهتسايس ءاملعو منرفألا ءامكح

 .مهئارآب داهشتسالا ىلا ةجاح يف انسلو ءاهتابثا يف

 ملعلا وهو ةّما لك نم ءاملعلا هيف ثحبلاب ىنع ةياورلا قوف ًايلع خيراتلل نا
 .اهصاوخو ةميظعلا ثداوحلا عئابطو اهطوبهو اهدوعص ىف ممألا ريس نع ثحابلا

 قباب الكتل قنا فجل را ظاخاسلا دف كلتابيطلاوأا ريمطعلا زم اين العنشلاماو

 نّوكتو نامألا| ةأبعن هلك كلذ عبتي امو 708 لاو زف ظابلا ا شاهملالا لطئالدخ

 ذه اا تيناو ننال المطل ا انقأ وأ «الىزفلا

 هيف ثحبلا ءانب ةدئاف اطزجأو ةيبدألا نونفلا لجأ نم هودع يذلا نفلا اذه

 ,تانئاكلل ربدم ةضبق يف رشبلا ىوق نأب ناعذالاو .ردقلاو ءاضقلاب داقتعالا ىلع

 فعض الو .عيفر طحنا ام ريثأتلاب رشبلا ةردق تلقتسا ولو ,تاثداحلل فرصمو

 .ناطلس ضّوقت الو ,دحب مدهنا الو ,ىوق

 دارا ة فت همك لربسملا:ةفاعش ع هيما ذإلادعلا  تانفقلاداعجخالا

 اهل فجوت ىتلا كلاهملا ماحتقا ىلع ثعبيو ,ةلاسبلاو ةعاجشلا قلخو .مادقالاو

 ,تابثلا ىلع سفنألا عبطي.داقتعالا »اذهل لؤفلا.ؤئازما ابنا ققتتو:ااكوبأألا تزل

 ىلا اهوعديو .ءاخسلاو دوجلا ىلحب اهيلحيو ءلاوهألا ةعراقمو .هراكملا لاتحاو
 ةرضن نع يلختلاو ,حاورألا لذب ىلع اهلمحي لب ءاهيلع زعي ام لك نم جورخلا
 .ةديقعلا هذهب داقتعالل اهاعد دق يذلا قحلا ليبس ىف اذه لك .ةايحلا

 اى اهفرصي هللا ديب ءايشألاو ءلوفكم قزرلاو .دودحم لجألا نأب دقتعي يذلا
 اهي مايقلاو.هتلماوأ (ةتما ةملك ءالعإو هقخ نع عافدلا يف توملا بهري فيك ؛ءاشي

 قحلا زيزعت يف هلام نم قفني امم رقفلا ئشخي فيكو ؟ كلذ نم هيلع هللا ضرف

 ةةياوعللا كتلك هقينالا قلد ةهيطلا ازيا وذا بالم لفت الجخ ليصتعجاو



 ١ هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامج

 ايفامكديدقبملا مانيلا هبل زكر ركتين دقلا وا ء انك تل ابدا طتعلالا اذلا هانلغلتا خلاب

 .نهاظللا كاز ما دلو

 يف فرعي حتاف لوأ وهو (ورسخيك) يسرافلا شروك نأ خيراوتلا انل تتبثأ
 ادقتعم ناك هنأل الإ ,ةعساولا هتاحوتف يف رفظلا هل ىنست ام نيمدقألا خيرات

 ةاو داي انعم دعا يود تب اويل ىلإ النطاح الا ا ذه اكليل ودقلاوط كاهل

 ةليلجلا ةديقعلا هذه مهسوفن ىف خسر نم ناك ىنانويلا ربكألا ردنكسا

 ةداقتلحلالا اذه تابرزأب نمل ناكةروقرسملا كانو تفلابتجاص ىرتتلابةاخيزتكنمتو

 ماقيل يعاب كغم ىللاندبعأ ىمتئازامنيفلا ع ينانوب ةاوألاة6ىجلبلا تاكل

 ,رفظلا هل ًايهتيف .ةريثكلا ريهامجلا ىلع ةليلقلا هركاسعب هعفدت تناك يتلا ىهو

 .رصنلا نم هتيغب لانيو

 لوأ وهو نبجلا ةليذر نم ةيناسنالا سوفنلا رّهطي يذلا داقتعالا معنف
 دقه ا وكعيل لابسنإ معناة كناكلمأ طسصلط أى هلاك, غارلل ىلع نقاشا مئاف
 "زينل, هيق نك بنا وش:نيلسملا ,قم:ةماعلاءقضعب نيتوفتإ يف !اهظلاخ_ د قم ديقتلا

 يف ثداوحلا اهب مهتذخأ ىتلا بئاصملا ضعبب مهتئيزر يف 20

 يف مهدهج اوعسي نأ رصعلا ءاملع نم نيخسارلا يف انؤاجرو .ةريخألا رصعألا

 اوركذيو «حفيلا قحاول نم اهيلع أرط ام ضعب نم ةفيرشلا ةديقعلا هذه صيلخت
 اليفمتا هتتبثأ انم مهتينب اوزشنيو .نولمعي اوناكاامو ملاصلا فلسلا نئسب ةماعلا

 افا ءاضقلا ىلا نوكرلاو لكوتلا نأ نم هلاثمأو يلازغلا خيشلاك مهنع هللا يضر

 !افيضوفتوا للنت علادشاءانومإاقياو كسكلاو ةلاطبلا يف ال ءلمعلا يف انم عرشلا هبلط

 ؛نيدلا نع نيقراملا ةجح كلتف هيلع لكوتلا ةجحب ءانيلع بجوا ام ذبننو

 نأ يف يمالسالا نيدلا لهأ نم دحأ باتري الو ميقتسملا طاربصلا نع نيدئاخلا

 فلكم نمؤم لك ىلع ةينيعلا ضورفلا نم راص تاقوألا هذه يف ةلملا نع عافدلا

 درتو .مهتملك عمجت ىلا ةّقحلا مهدئاقع ىلا تافتلالا نيبو نيملسملا نيب سيلو



 قولا ةورعلا ١1

 لمحب الا لوهكلاو لاجرلا نع دالوألاو ءاسنلا قرقفي ال .هيلا جاتحت ايف اهتمدخو
 يذلا وه داقتعالا اذه .ةباهم دالوألا ىقغت الو ,ةبهر ءاسنلا ذخأت الو ,حالسلا

 اوناك ىتح .دابكالا ذالفا ددبيو ,بولقلا بيذي مهمسا ركذ ناك دح ىلا مهب عفت را

 نا لبق ةبهرلا شيجب نومزبنيف مهئادعأ بولق يف هب فذقي ءبعرلاب نورصني
 ارطأ, مهمونخت ىلا لطبت انا:لبنق لب .مهتئلسأ .ناعللو مهفويس قورب اوميشي

 .مهلفاحج

 ءايلوأو ةمحرلا ةبصع اي متنأ نيأ .نيقباسلا ىلع ىيحنو نيفلاسلا ىلع ىئاكب
 ثوغو .ةدجنلا لآ اي متنأ نيأ ,ةوقلا عاوشو .ةءورملا مالعأ اي متنأ نيأ ةقفشلا

 نوهنتو فورعملاب نورمأت ,سانلل تجرخأ ةَّمأ ريخ اي تب نيأ ةدشلا موي ميضملا

 لدعلاب نوذخآلا طسقلاب نوماوقلا داجتنألا داحبألا اهيأ متنأ نيأ ؟ ركنملا نع

 هانا خلا مكروبق العن ىلا وظعت الأ//ةيلأالا طاتيل نووثليوملا:هنكمل اجر وقطانلا

 ,مكتّس نع اوفرحنا ,مكتلحن لحتني نمو مكءانبأ باصأ امو .مكدعب نم مكفلخ

 نم اوحبصأ ىتح 5 ًاعانيشأو ًاقرف اوقّرفتو مدل نع اولضف مكقيرط نعاوراجو

 ايا .انزح دابكألا قرتحتو ءًافسأ ولالا هان للقز لتنال النايل طفعظلا

 حيصي جلأ !اهيعلاارساافع ًاعافد الو :«مهضوح نع هوفر نومي طتطقاجل ةييبججلا ممألل

 ءاوس ىلا ءلاضلا يدهمو .مئانلا ظقويو ,لفاغلا هّيني مكنم حئاص مكخزارب نم

 :(ةووعجل اوبل رائاوش اقا) ؟ لهنا

 عاتجالا خيرات ةيادب نم هنا لوقأ اهف ينعزاني ًامهاو ئشخأ ال امبرو لوقأ
 :تاقبطلا طسوأ يف تبن ,ريهش براحم الو «ميظع حتاف دجو ام مويلا ىلا يرشبلا

 نم غلبو ءباقرلا تعضخو .باعصلا هل تللذف تاجردلا ىلعأ ىلا هتمهب قر مث

 ادقتعم ناك الإ .ببسلا بلطل ركفلا ثعبيو ءبجعلا ىلا وعدي ام كلملا ةطسب

 ىلع هدوجوب حيحش هتايح ىلع صيرح ناسنالا .هللا ناحبس .ردقلاو ءاضقلاب
 ,كلاهملا ضوخو .رطاخملا ماحتقا هيلع نّوهِم يذلا اف «ةلبجلاو ةرطفلا ىضتقم



 لم هدبع دمحو ىنيسحلا نيدلا لامج

 رتتلا بورح) ةيوقلا تامدصلا كلت دعب اوضه: نيزذلا نيينامعلا ىلا رظناف

 نيدايم مط تعستاو .ملاعلا ءاجرا ىلا شويجلا اوقاسو (ةيبيلصلا بورحلاو
 كودلا مجتاطل لل تناذو .كولعملا فيرنا. اوهنغراو.فالنبلا ازسْخال درو. «تاطتطتنلا

 .ربكألا ناطلسلاب لودلا نيب بّقلي ىناهعلا ناطلسلا ناك ىتح فخلال

 ام مهيف اهثدحأ مهعابط ىف ةكرحو مهسوفن يف ةّره دجت رصصبلا عجرا مث
 قات ودك زر قنا عرس وز ةيقاعللا ةعءاقدلا نزع ةزريخيلالا يتداطنللا هيب دعا

 59 نيم تفلاتو يناجي ادفر ما ماسالا ديل تفاهم ع رعللا عود اراكفأ

 تبل دهجلا ةياغب يعسلاو .عرشلاو لدعلا ةرصصن اهسفن ىلع تبتك قحلل تابصع
 رغصأ نم اولعجو ةددبتملا تاتشألا مضو ,ةقرتفملا ةملكلا عمجو ءاهراكفا

 مهيلا لقنتو مهنم نيدعابتملا نيب اهيف بتكي امب لصتل .ةيبرع ةديرج رشن مهلامعأ

 ةظ امو داير ةتلياصلا هيلا دع رنا انا وود كناهألا نيا

 ناك قاف اعو ىري وجل ار اسس ع ةمويتنات و مارس عام نلابص ثان ل ادكيوس هوب

 .اصوخخ توما اذ اطزمع نيبقزوملا عفوت دا علا قص لع لعتت



 قئولا ةورعلا ١

 نم ريخ ةوعد الإ لوألا مهنأش دادرتسال مهتريغ ضبغتو ؛مهتيزع مهلا
 .مهتمذ ىلا لوكوم كلذ عيمج ناو ؛مهئاملع

 هذه: هارأستم قليل دف تح أتلاو طاظبخالا نه نيملشللا ى.مامغزناقيامأ

 لإ عيضلقملا تين كراس هتباستوب  ةيمالا ببال 1 ةئاقعلا قلت اه ريغ الود .ةنيقعلا

 كنب لتر رانلا»لملا ةقوزولاورتلتلا ىلإ ب ةراوبجلا :ةيظنب قيوكيدام هبشأب لب ةيضنتت

 ىلع مهو مهأجافو بلغلاو زعلا نم لمثو ءرفظلا نم ةوشن مهأشن دعب نيملسملل

 نم رقتلا ةراغ يهو قرشلا فرط نم ةمدص .ناتيوق ناتمدص لاحلا كلت

 ةيبورواالا ملا فحز ىهو برغلا ةهج نم ةمدصو .هدافحأو ناخزيكنج

 تيرلاجو 2غ رلاسب ةيجتتلم جيبات زالا مج اة كيادصل رداع هايد لخراطل دان
 دسوو .ةعونتم تاموكح مهتلوادت كلذ دعبو ةعيبطلا مكحب تابسلاو ةشهدلا

 نانكفزفإ ب اهم نلانسال مجم هيرو اذ هلو هلع أر ززاق انلاإ بيدرلللا

 ةبلجب اوناكو .مهعابطو مهقالخأ يف داسفلا يئثارج نم مهؤارمأو مهماكح
 تع تما ريثكلا اراظنأ تر عضقوا!«ههنس وفن" لم _افعضلا | نكمتف مهئالبو اهئ اقشل

 ءزيجللا قا ا ةلبقيم لك ن حا رورن جتاالا محال ز واع تزال عل: تاالك زال رتظخماللم

 ,ىوق عاطل رت سيجسم تل الا لسا ةجاكو ىم اولا هلو رسولا وا ديرعصلا ىلياؤيللظب

 اوراصام ىلا ئدأو طونقلاو فعضلا ىلا مهب رمألا لآف .ةايحلا ةر اذه اولعجو

 فيلا

 دئاقعلا هذه تمادام تومت نل ةلملا هذه نا- لوقأ ام قحو  لوقأ ىنكلو

 اهقتاتالغلو مما ذأ يفر اوله اهماواتم زل» مهب اولبق 1سم: اهاذهنأب ةذجةفيوعلا
 ةيسيفبلا وضاؤتمالا مد هيدا: نه الما لكؤ ةالوتنل نيل ىلا مابلعلا, نيب ةلؤادتم

 اذلطستيو !ةيرابكيزمأالا ةارتو مالا سضاقبلا وق ههف درا انيالخرلا !اقحلاملازاتغ الو

 ممألا باهراو .مهدالب ذاقنا يف رصبتلاو ةمكحلا بهاذم ن 558 ,مطاقع نم

 هذيلؤلت ةيخناراطلا و نب داك ودر ةيعباز مف ةزامو ياهارخ انيعت انهفاقز اور 1 ىجف ةعماطلا



 ١ فزفزإ هدبع دمحمو ينيسحلا نيدلا لامج

 دحاوك سانلا نم روهمجلا نوكي ىتح هلكاشي نم ىلا رخآلا ىلا امهنم لكب
 وه لئاضفلا ماوعج ,ةدحاو ةياغ هتكرح ف بلطيو ,ةدحاو ةدارإب كاحتي «مهخم

 اهداحآ نم لكب فقو ناسنالا عون نم ةفئاط لمش اذاف لامعألا عيمج يف لدعلا

 ,رزاوسلاو:قفاكتلا نوكي هيفرخآلل ًاقخ سي امب هزواجتي ال هلمع ىف هّدَح دنع

 قش ةيحلالا.ةلاعلا هيفا ثمل ااوذدب علما ةارخلو:لاسضإلا .ذازوإا طياز فاكق لكل

 رئاس يواسي اذه يف وهو ؛عونلا ءاقبل لسانتلا هب امو .هدوجو ظفحي هب ام ىوقلا

 عاونألا ةيقب نع ازاتمم ناسنإلا نوكي اناا ناهض امون لاو ا ]خللا ةالذأ

 نم فلأتتي ىح ,عاتجالا نوك وهو ,ىلعأو قرأ تاوجاوأو :ةلخبا نوكب ةيناويحلا

 ىف فلتخت ءاضعأك اهيف دارفألاو ءدحاو مسا اهّمعي ةدحاو ةينب ةريثكلا هدارفأ
 فلو موا اليف ردضيوأ ةسماخلا :ةلتبلا اءاقبل هل طع ذوي لك ا غاوو «لاكلمأل |اؤةيعتاظفإلا

 ءاضعأ ىف هللا عدوأ امك يلكلا اهلمع نم بيصن هيلا دوعيل دوجولا نم اهظح

 ىف ةلمكتسملا ةايحلا ةوقك ىناسنالا عمتجملا ىف لئاضفلاو ,ةيصخشلا انتينبو اننادبأ

 شطبلا اهب ديلاك هتفيظو ّدح دنع فوقولا عم هلمع ءادأ ىلع هردقي ام وضع لك

 نانولأالا قفل قاطنألا ةيبخةويقبلاوناتاضيرألا اضن انف ست نك شيلا الواحللا]

 تدع ايقنت نأَو ,ةدحاو هان 0 لكلاو ارشطتلا اهفئاظو نمهجرشعلاو لاكش الا

 ةماعلا ةبذجلا نا امكف .ريبكلا ملاعلا ىف ةماعلا ةبذجلاك ناسنالا ملاع يف لئاضفلا

 يف بكوك لك تبث ةيبذاجلا يف نزاوتلابو ,تارايسلاو بكاوكلا ماظن اهب ظفحب
 هرادم يف هريس اهب مظتناو رخآلا بكوكلا نيبو هنيب ةبسنلا تظفحو ,.هزكرم

 : اهئاقبو ناوكألا دوجو ىف هللا ةمكح تت ىتح .ميلعلا زيزعلا ريدقتب صاخلا

 ىلا ىصخشلا دوجولا هللا ظفحي اهب ,يناسنإلا عاتجالا يف لئاضفلا نأش كلذك

 .هللا رمأ ىتأي نأ ىلا ىعونلا ءاقبلا تبثيو دودحلا لجألا

 ,عفادلاو بلاجلاو ؛عزاولاو سراح او ؛عفارلاو اهيف عضاولا نوكي ةمأ يأ

 وا اهتاماه نم اهنم دارفا مه امنا اهنوؤش يف اهسوسيو ءاهرومأ ريدي نم عيمجو



 انهن اعألاو لثاذاثلاؤ«لتاضقلا

 ”نينمؤملا عفنت ئركذلا نإف ركذو

 ةضرع هّنِإ اولاقو .هيلا ئعسي نأ هيلع ضورفم لاك ناسنالل : اولاق
 ؛ لئاضفلا نم نكمي ام ءافيتسا ىف هلاك اولاقو ,هنع عفرقلا هيلع بجيب صقنل

 كيابضفلا/! لاذ ولاا ايام ارءالظفلالحداف ةولعا ذاك اطار ةلهذذإبا فاتيللا” قا ههظتتو

 ةقفلاو ءاخسلاتك ةابب:كلتمتللادناإ هىيدوتاو يبس اعنا طم زق موتا" باقات
 ةيجس نم نإف ؛لماعتلا يف ناعزانتي الو ناحاشتيال نايخسلاف ءاهوحنو ءايحلاو
 الفا ,ةدهخ ةفقيفا هد ترد لكف' ىحمل ا: ءاصتما اذ11عملاو ,ىتللا ف لذنلا يتم لك

 ىلع نومازتي ال ءافعألاو .ةيلاملا لامعالا ةاطاعم دنع عازنلل عوضوم دجوي

 هتعيبط يفو ,ةوهشلا نع يفاجتلا مهنم لك قلخ نم ناف «تايهتشملا نم ىهتشم
 تافصلا نم بيذهتلا ءالع هّدع ام عيمج تيرقتسا اذا اذكهو ؛بئاغرلاب راثيالا

 رثألا قلعتم يف اهب نيفصّتملا نيب فيلأتلا اهنم ةليضف لك مزاول نم نا دجت ةلضافلا
 تلام نيصخش يف تبلغ وأ لئاضفلا تعمتجا اذإف ةليضفلا كلت نع ئثانلا

 ةدحولا تمادو اهلج وأ دصاقملاو لابعألا عيمج يف ماثتلالاو داحتالا ىلا امهسوفن

 ,ةريثكلا صاخشألا ف رمألا نوكي وحنلا اذه ىلعو ةليضفلا خوسر رادقمب |هنيب

 ليقدم اسال ةيباس اع هلا ووو و ندا اهلا ةئيطلا نبت دولا طاف يه لئاضفلاف



 <١ هدبع دمحمو ىنيسح لا ني د دلا لامح ديس

 رثألا نم اهنع أشني امب مكحتل ةلضافلا تافصلا قئاقح يف رظنت نا كيلع

 ءاخسلاو ةّقعلاو ماهوألا دويق نم ركفلا قالطناو يورقلاو لّمعتلا : هانّيب يذلا

 ملحلاو ربصلاو ةمهلا مظعو عضاوتلاو راقولاو «بناجلا نيل» ةثامدلاو ةعانقلاو

 لح جشلاو ةييؤلاللاوسبارسلفلا» نود دعت امل زيفلا هده ار نافع اللااوةةعاجتقلاو

 ةفارلاو وتعلو سلول وردها قيم زايظلا تةالسو ةئامألا و: ءاقتولا طفادتملا3

 .ةفورعلاو كلاوبإللا قعحبو اديقتللا ون ضلال

 انسة ازد هن كلاش أت لمألا نم .ةنئا ةليلجلا :تافضلا ذج»تنعاول خف وفخلا

 نيب ةزفاتلاو اتفالخلل:ز امنت ناجي له: ؟ مانلا ماعتلالاو ةاحتالا:ىوس اهني نوكي
 نيميلح نيرباص نيقيفر نيعاجش نيميرك نييفو نيقداص نيّرح نيلقاع

 هذه حاورأ نم ةمسن تخفن ول هللاو امأ .نيميحر نيفيفع نيروقو نيعضاوتم

 اهترطمأل ًابدج وأ اهتتبنأل رفق وأ .اهتيحأل اتاوم تناكو موق ضرأ ىلع لئاضفلا
 ًالطمافش البطال مناج ان كن افوألاو .اهيلع هللا ةمعن غبسي ام ةمحرلا ثيغ نم
 اياجسلا هذه يف لامثكلا غلبت نأب ممألا ىلوأ لاو كتل اعينم ازرطو :ىرطتل

 ممألا ةاينح ةليضفلا «قالخألا مراكم مقل تقي اهنإرتالا بكين ةلاق قمل ةفيرفلا|

 ىلا يدؤملا لالحمنالا نم اهظفحتو ,ةبيرغلا رصانعلا لخادت نع اهماسجأ نوصت

 .( نوحلصم اهلهأو ملظب ئرقلا كلهيل كّبر ناك امو ) لاوزلا
 ليلحتلا اهتعيبط نم ,ءسفنألل ضرعت ةئثيبخ تايفيك يهف لئاذرلا امأو

 ىلع لواطتلا» ءاذبلاو «ءايحلا ةلق» ةحقلاك اهب ةفيكتملا سوفنلا نيب قيرفتلاو

 شيطلاو هلبلاو هفسلاو «مالكلا نم بدألاو ةمشحلا هيضتقتال امب ضارعألا

 حاجللاو بجعلاو ءايربكلاو دسحلاو دقحلاو عزج او ةءاندلاو نبجلاو رّوهتلاو

 ثّولت تافصلا هذه نم ةفص ىأف :قافنلاو بذكلاو:ةناينخلاو ردغلاوةيرخكسلاو

 يدطحتلا نفت زد ادم اخي عاعهو (انانطغلاو ةرابشلا [فضبتل هلا قالظننوأزو

 يدعتتلا يف دودحلا ةزواحب اما اهنم ةدحاو لك ةعيبط نإف ؛قافولا يف ااه جلل



 قثولا ةورعلا ع

 انتنم.دحلا لإ لك[ زوكلاو, «فارطأالا | ئاس لباتطان وألا و.ءايلغألا|نما»,اهتزاطموم

 هيلي قيلت ىلا لولب الع لكلا دصتم كعب 1ديطقما ىلتخي هلو لكاام وف اكلم

 ال نيتملا ناينبلاك عيمجلا: نوكيا ىتخ:ةمألاب قّلعتيالمغ لمهي الو:؛لكلا ةياغ نم
 اهب ظفحت ؛ةوق ةمألل عمتجي مهنم لك ةوقبو .لزالزلا هّكدت الو فصاوعلا هعزعزت

 يتلا ةمألا يهف ءاهيلع رايغألا ةراغ ّدرتو ءاهدحبو اهفرش نع اهب عفدتو ءاهعقوم
 . اللا هراكشا اها, تلجيباوزب لئاضنلا ابن, تواكب

 أةاختالل. الإ نوازي اغتتربالو !بفلاتلل لإ اهداززنأ ,كلاختيء ال, اهنأش اذه ةغأ: نا

 ًادبم ىف ناقرافتي ةرئاد طيح ىلع نيربادتملا لثمك مهامعأ فالتخا يف مهلتف

 مهعفانم بلجل مهذخأم رياغت يف مهاثمو طيحلا نم ةطقن ىلع ايقالتيل ريسلا

 يفف نيتوقلا لداعت عم فرطب ذخآ لك (دحاو لبح) ةدحاو ةطيخ يفرط يبذاجك
 نرتب كابر ناكل ظفميو مج وا نم فنعر وللا دا عرأ هيا ازطإ له و ييدح

 ,رخآلا ةعفنم ىف امهدحأ ةعفنم ىنفت الو «نانيابتي الو ناقرتفي الف ءرخآ هجو
 تفاضتن أك اهابزتلا ليا تر الأب مس وجم .اهارتحأللا هر ليما نا دارفذلا علل اضن نالزم ا

 ,ةيسنجلا طيح نع مهنم دحاو الو جرخب الو ءاهتمظعو ةمألا ةايح اهزكرم ةرئاد

 ينم كجتستل ىحبملا دق لانة اك اه ةدئا قا لل اكتب ارز اهعقانم كلنا ىق مما

 نع هيلا ليملاب زاتمو .ةيرشبلا سوفنلا هب جهتبت ام نا مهنم دحاو لك ىري

 اذان كم اغا لكل رذ انف هاخجلا ظبي وز اينلغلاو مناك از ةهفوت قاس جيانا ديبحلا ىئاع

 ئصقأ ةمألا نم دحاو لك غالبإل هدهج ئعسيف ايازملا هذه نم اهظح ةمألل رفوت
 درف نع عافدلا يف نوخي الو لمهب الف .هلاني امم مهسب ذخأيل هدادعتسا هلهؤي ام

 00 لطبأ هنأل لافتا ناسي يقف خلاو رتملعلا نان عثس نع ًاليعف اهدار فأ قع

 الليل انا نيج اسال لصس ةلورازلا# جينا رع انبار عطعو ادلبيغ ا تال

 ىف رهط )ايس ويلا ريمي شيد اك قا قمأل رو ضخسلا بيصو ةلبع ضاع

 : هطول عل طبع اينماطتس را ونكت



 /«١ هدبع دمحمو ىنيسحلا نيذدلا لامج

 نم مهريخ بلط ىف اوناك ناو ,نيظعاولاب نورخسي .نيهاربلا عطقأ مهقدص
 ءمهتملك عمجو ماتش ليحل مدا مدت فاول ولذا قياجلا لا[ قحلاخلا

 زاهتليلا كفابسأ/ةلذئوئيليتو. :تابقعلا هقيتوط يف نوميقي ءليبس لكب هل نودعقيو

 مظتنت الو حيافلاب باصملا ندبلاك مهراوطأ سكاعتو مهقالخأ براضتب مهارت
 ,مولعم دصقمل صوصخم هجو ىلع هنم وضع كيرحت نكمي الو ,ةكرح هئاضعأل
 هذهب مهعابط داسف .طبرلا دعاوق نع جرختو .طبضلا ّدح نع مهلابعأ تلفنتف

 انحلؤأ !اطلكلا بالكااكير بمةللولا يعي واشلا خيبر اهلا هيام ةدلعجلا

 نارام كات انمار ! يطق يونس يلتبملاك لب ,ىبنجألا لبق هبحاص ّضعب أدبي

 ةلاكألا ضارمألاك مهنم داحآلا نوكت .هئاد حلاعي نمو هبيبطب ىنثي مث هبذهمو

 اهنيتح رووا لططتا ىلاور با ذأ شدعتو ًاليلبعا يذلا: عرفوه ,ةلك تل لودر نجلاء وقل ع

 بلغتل سئاسخل او اياندلا يعارم 5 نوماسي موق كئلوأ ءاهتكيه نوشوشويو

 بناجالا مزقل نولذيو .مهتدلج ءانبا ىلع نوخفتنيف ءمهفاصوا رئاس ىلع ةلاذنلا

 ليال اب مؤ د نقنعا نقوم قةعل ذل زولك ااةنياوي عيل و ملف
 ةمألا لحمضت ىتح ةقبط ىلا ةقبط نم, ءادلألا ءادعألا لب .ءابرغلل عوضخلا

 ملليألا ءانفو لودلا لّدبت يف هلا ةّنس :ئرخأ لم وأ ةمأ يف نفتو اهتثيه خسنتو

 نم هللا انذاعأ (ذئاذبت ريلأ ذاهب نا ةملاظ ىهو ىرقلا ذيع اذا كبر ةجعا كلذكو)

010000 

 «لئاذرلا نم سوفنلا صحم و .لئاضفلا ىنتقت هبام ىلا رظن ةحل انل تيقب

 د” وم:(لكف اناسفلا نمر اهناوكأ/ةى.ناوضتو داضاإلاب :ةلازمبلا اك ايفقملا لعل ح
 لاني لهف ءنول يأب نولتلاو لكش لك لوبقل ةدعتسم ةدام «ةرطفلا ىلع دلوي
 قع نيئشان اًوئاكاذقو ؛اهنفنظح. مه نوكي ىلا .هفالسأو .هئابآ نم ةلييضفلا لابك
 داخل (لؤبت ا ةلادعلعالا نأ ىلإ .ىتجلا دن از, انذشرلن عهد و اشاام الدب

 امنا اهراثاب لمعلا ىلع ةيندبلا تالالاو ىوقلا ضيورتو لئاضفلا ةيلحب ىبحتلاو



 قثولا ةورعلا اا

 نمل هيليف و راع ءادأ ىضخلشلا دعا كم جلزافرأللاب طاوقمللا ماو اة ىتحلا ولع

 ,لماعتلا عاونأ نم عون يأب وأ ةريشعلا وأ ةليبقلا وأ ةلملا وأ ةيسنجلا يف هكراشي

 ,اهنم ًاًّقح هعنمي وأ هقوقح ىلع ىدعتي نم ةرفنلا ىلع عبطلاب لوبحب ناسنإلاو
 «هّقح رخآلا عنمي لك» نيليخي نينابج نيهيفس نيئيذب نيحقو لّيختف تئش نإو
 نيجوجل «هسفن لعف الإ نسحتسي ال لك» نيربكتم نيدساح نيدقاح نيهرش
 اهنيب دحّوت وأ دصقم امهعمجي نأ نكمي له .نيقفانم نيبذاك نيرداغ نينئاخ
 نكت مل, ناو.هبحاسض نبم لكذابتناب ًايضاق هتّدح ىلع ٍفصو:لك قييلأ.؟ ةياغ

 .ذبانتلل ايوق اثعاب هتفصو هقلح ىكو .ةيعاد

 وذلقت ات ددبا اهاءاضعأ : كت رقت و اهداق تطعن هما ىف عشقا ذا! لئاخرل قاله

 ةكقا ةمئلارتفاطنبا الع وطي نأ. لوعاوجل اللا ماوجاولا:ةعييطر كلو نط ب عادتلاو هلم

 ىف مهتاجانح نإف .رسقلاب ةايحلا لامغأ يف اهفرصتو .رهقلاب اهذخأتل اهنع ةيبنجأ
 ةجراخ ةوق نم دبالف .فاصوألا هذه عم نكميال وهو عاتجالل ةبلاط ةشيعملا
 .ةرورضلا دح ىلا عامجالا ةروص ظفحن

 مهبسخت ادي دش: مهيب مهسأب راط موق سوفن'ق:تخسرااذإ:تافص هذه

 نوعدي .مهنع ىبنجألل ةلذا ءضعب ىلع مهضعب ةّرعأ مهارت قش .يباولق خاب

 ايل اءاةيبلا هلل ةلييلبألاب زو فهدملا# ميل |ةاهنإل اجار لختفيل و ةزيملع ةداينكلل مهءادعأ

 ابا قش قضت ليز زي لادا ايا يفتسسأ دب اتالافعللا نبلاخ نوكيا فير للعقل
 ةلاسلا لش اود رالف وتفعل قطن اذإ ايتن ايليا يلج اكرر اسس بح
 دوجولا رحب مهدحأ صاغ اذإو .مكحلا سئافنو ملكلا عماوج نم هوّدع مهنايبص
 عاتملا طتس نم هوّدع رارسألا قئاقد مط فشكو قئاقحلا ررد مط جرختساو

 لاحملا نمو فراع اّنم نوكي نا ناكمإلا يف سيل مهلاقم وأ مهاح ناسلب اولاقو
 نوسفانتيو ءبذاكلا رخفلاو ةخفخفلا بح مهيلع بلغيو .ريبخ اننيب دجوي نا

 ىلع تماق ناو .نيحصانلا حصن يف نوباتري .اهتايندو رومألا فسافس يف



 ١1 هدبع دمحتو ىنيسحلا نيدلا لامج

 :( يكلي تيلبك اهفاتيلتصت نت لكابلصأ أموز) لايعألاو لئابضفلا

 و :يفالاسأ لرط ةتاؤلوزوجلا علتاضفلا (لوصأ : طعنا ىلاري 21 نيبلسلا قاحلا

 كلينت تنسو هليعيلملا ليه ىلتم هللا باعكوي مهرس هيالج له ناغذالا| خدع
 انإيع ةمولبرم حلاصلا فلسلاو نيدشارلا ءافلخلا ريسو .ةياردو ةياور اهنولقانتي

 ةعباتم نع ةلفغلا نم مهضعب ىلع ارط ام سيلف .ءمهنم ةصاخلا سوفن تاحفص

 .مودي ال الاحو قبيال ًاضرع الإ ةوقلا ىف فعضلا نم هنع ببست امو عرشلا

 ماركو لئاضفلا ررغ نم نآرقلا تايأ هنعطوأراما هاد اطتا ةرظن رظنا

 6 ا 1 كليجا مارتحا ىلع نيملسملا صرح ىلاو ؛ميشلا

 ككل رع و مو سرس يس سا

 هنولقعي نيذلا ىلا هّجوملا هللا رمأب مهتمذ ىلع ةموتحلاو ,عرشلا بحاصل مهتثارو
 فورم اب تورمايو ريخلا ىلا نوعدي ةّما مكنم نكتلو ) قحلا هلوق يف مه مهو

 هلوق نم موهفملا ىمللإلا ضحل ابو ( نوحلفملا مه ا ركنملا نع نوهنيو

 مهموق اورذنيلو نيدلا يف اوهقفتيل ةفئاط «نينمؤملا» مهنم ةقرف لك نم رفن الولف)

 ةاوقلا هبي قطتي ايي ةماعلا نظمي اوماق ولو ( ناوردحي مهلعل يلا ا

 هٌوافلخو ملسو هيلع هللا لص عرشلا بحاص هيلع ناكامب مهنوركذيو

 ةمالا نا تئارإ ةروريملا لاعالاو:ةدومحلا قالخ الا نمادجس كح رمال

 ةماعلا اهتيالو ةنايصو اهدحب ةداعإ ىلع ةرفاظتم ءاطاقع نم ةطشان ةيمالسالا

 الإ نوكت نلو ,تقو برقأ يف كلذ لك ,عدصلا نم اهنيد ةضيبو ,فعضلا نم
 .نورظني مايق مه اذإف ةدحاو ةحيص

 نا نوملعي يمالسالا نيدلا لهأ نم ملعلا يف نيخسارلا نا بيراالو

 0 يي

 مهتريغو مهمه يف ءاجرلاف ةجح هللا ىلع سانلل سيلو ءاوطّرف ام ضعب ىلع
 ةاوادمو .هعاستا لبق قتفلا قتر ىلا ةيانعلا اوهجوي نا ةيلملا مهتيمحو ةينيدلا

 أ



 قولا ةورعلا <١

 امم أرفاو أظح اوبيصيف هب نيذخآلا سوفن يف نيدلا رثأ متي نلو نيدلاب نوكي
 ةثللتو"خطادلا ءانشوو ماقااذارالإ:ةيفضارم ةشيعاواةيظا ةايكازوعمجف ةلاَسشي

 ةوعدو لوقعلا يف اهتيبثتو هيهاونو هرماوأ نييبت نم مهفئاظو ءادأب هتظفحو

 اما ايده نع نيهاسلا ريكذتو اهتياعر نع نيلفاغلا هيبنتو ءاهب لمعلا ىلا سانلا
 ىف نيقيلا فعض اهامعأ ةيدأت ىف اونواهت وأ مهفئاظو نيدلا ةَمَدَخ لمهأ اذا

 ةلنفلا نبأ ةاتطتلا للا ديكمدلاةدياععلا تتايلدعتنا لذ لوما تلح ةدؤرل, سيوف

 ازعل افا ويم: لاساو, ةيهايأللا ثاطاذلا كطلدتحو طا جلا دعاك فلا اينما

 ,باذعلا ةملك سانلا ىلع قحيف «لئاذرلا دافوأ سفنألا ىلا تدشحف .ىوهلا عم

 قيادتنا نوم مقل وقنا ملام طرت جلت

 نم ًاددع ىصحت ال ممأ يف اهرثأ رهظ دقل ةمأ لك يف بارخلا للع هذه

 لئاذرلا هب تكتف ام ىلع دهششي اهضعب اياقب لزي ملو ,نالا ىلا ناسنالا نوك ةيادب
 ةيدنه لا راطقألا ةنَكَس نم (كنم) وريهدلا ةفئاط يف امك اوريغو اولدب امدعب مهيف

 فيك اورظناف ضرألا ىف اوريس لق ) «ايراب» ةفئاطب نييبوروألا دنع نيفورعملا

 اظطكديحللا قا #دالللا» ىلا قئانلالا ويشار قيالللف ء(نياكلبق وز نزقلا تيفال ىلك

 .ةرخآلا يف اهلا قوسي

 نم ةفلتخم راطقأ يف نيملسملا نم فئاوط ضعب ىلع رهدلا بلق بلقت

 عزان 000 .نيرخآ موق تاماه ع اهاتلألا 4 ناجم 202 ال

 هيهاونو يمالسالا عرشلا ا عابتا ف. لانضالا "حلم جوس ارح الإ اقفان نأوكي
 ناوكب دقو (مهتسفنأب انم:اوزيغي ىتح موقبام ريغيال هللا نإ) هباتك يف هللا لوق مكحب

 ىلا يهد اقسي ككتللم اواو قيال سلا هنا طل[ رسال اسعاملا:ىقلا حكيت ال داجوأو كلذ

 دياب هراقثلا الحصم الط از فش اا ورا لكرراأل :ملهعإ هلإ اافتخال ادمن قلق اه فاي

 قيوايعحالا دابا وبعمل #]ةعني ةيالا شوف اق اهتصت تالصلم ا ةهؤءلءاوعلا



 ةيمالسالا ةدحولا

 ( مكحير بهذتو اولشفتف اوعزانت الو هلوسرو هللا اوعيطأو)

 دودح ىلع ىناكنوت ىلا ئصقألا برغلا ةطقن نيب ام مالسالا ةيالو تلظأ

 ءاوتسالا طخ تحت بيدنرس نيبو لامشلا ةهج نم نازاف نيب ام ضرع يف نيصلا

 يذلا ناطلسلا اهيف مط ناكو ,نوملسملا اهنكسي ,ةرواجتم رايدو ,ةلصتم راطقأ
 رجرألا ةرك ميك وشب اوراداف ءءاطع كولم مهتم كلملا ناجل وشب دحا 1 1

 .مهلئاق ىلع لوق درُي الو ,ملع مط سكني الو ,شيج مط مزه ناك ام .ًاليلق الإ
 ةلهسلا مهيضارأ» مهبوهس يف مهسراغمو مهتبانمو ,ةيقالتم مههصايصو مهعالق

 ,تابنلا عاونأب ةيهدزم ةيبار «لبجلا نع ةردحنملا يضارألا» مهفايخأو «ةعساولا

 ةسسوم ةلهآ تناك مهندمو ءنيملسملا يديأ عْنَص ,راجشألا ٌفانصأب ٌةيِلاَح

 اهرخافتو .مهعئادبو اهناكس عئانصب ملاعلا ندم يهابت نارمعلا دعاوق نتمأ ىلع

 5 ىلعألا ناكملا مه لاجر نم .ةيادهلا موجنو .ملعلا رودبو ءلضفلا سومشب

 .بادآلاو مولعلا

 نمو يزارلاو يبارافلاو انيس نبا مهئامكح نم قرشلا ةطقن يف ناك

 كلذ نيبامو .مهولثاممو ليفطلا نباو دشر نباو ةجاب نبا برغلا ىفو .مهلكاشي

 مولعلا رئاسو ةسدنطلاو ةئيطاو بطلاو ةنكحلا يف ءاملعلا مادقأ اهيف ا 1 ا



 قئولا ةورعلا 11

 اططاؤار: لي ظلا ركيصو هبا ناك احتل اول اتيان ووك ديف ةايلك اجتسا لبق .ةلغلا

 سأيلا وحن دهجلا اولذبيو .هيبن ناسل ىلعو هباتك يف هللا رمأ امك ةفلألاو ةوخألا

 الإ هللا فطل نم سأيي ال هنأ مهوعنقيو .مهنم ضعبلا ةدئفأ كلم ىذلا طونقلاو

 حور مهبف كّرحيو .لذلا نم ةرفنلاو .ىضلا ةءابإ مهمف يّوقيو «مهتهجو دحويو

 ةقيقح مهل اوفشكيو .هنيد ىف ةيندلا أي ةاديسنسملا نفعا اال مح ,قفنألا

 .( نينمؤملا رصن انيلع ًاّمح ناكو ) هلوق يف قحلا هدعوو هللا دعو



 ثيع هديت فلهحتاو يىنيسحلا نيدلا لامح

 الهنا افيو اًايلنسئبب دج ةديعبالاواهناذجو لبا درعطي خاف اسلحإ غلاذأ ةهسفنل .ظلقعأ
 اولانو ءمهنيد اهملا احط يتلا فراعملا روذج نم مهسوفن يف (بسرو صاغ)

 ملغلاعب يرفإللاا علو أ |[ عهشبفنأ نودع ةسيتلو د. ناوغتسع»يف الاخألا فيصل دبؤغم
 .لضفلاب مهردجأو

 يف اوفقو هلك هذه عم مهنكلو .نآلل مهفصو اذهو لوألا ههئانش كلذ

 ةذتاسأ اهيف اوناك نأ دعب عئانصلاو فراعملا يف مهريغ نع اورخأت لب مهريس

 مسربي مهتيد نا عم اهشاوح قزمتتو اهفارطأ صقنت مهكلامم تذخأو .ملاعلا

 ةيالو حرط مهنيدل مظعألا نكرلا لب مهفلاخي نم ةطلسل اونيديال نأ مهيلع
 له .هتكوشايىف ةكوش يذ لك ةعزانم لب مهرايد نع اهفشكو مهنع ىبجألا
 لّمكت نع اولفغ له .نوحلاصلا دابعلا مهو ضرألا اوثري نأب مه هللا دعو اوسن
 هللا#نا لع اوهتت له.؟:نوهرزجلا هزك:ولؤ نواؤسلا رئاس ىلع مهأش قاهظإب مها
 ةقاقلحلا حبال .كلرإلدئلطلا انحلت أع عمملاز أو 'وسفتا” دعك ةالعالا نيمما يوتا

 ةينيدلا دئاقعلا ىف ءاوسو مهتدارا يف ةمكاح نيملسملا بولقل ةكلام ةيمالسالا

 .مهتصاخؤ مهتماع ةيعرشلا لئاظنلاو

 اهمظعأ بابسأ ةوقلا يف فعضللو .مولعلا ءاما ىف ريصقتلل دجوي معن

 ددعتف ةمهخيد ىلإ نيحلسملل ةيسنج ال نا انّيب انأل ,مهتف كلملا تالط:فلاخت

 عم .دحاو سنج يف نيطالسلاو ؛ ةدحاو ةليبق ىف ءاسؤرلا ددعتك مهيلع ةكلملا

 ىلع مصخ لك ةرهاظمب ةفاكلا راكفأ اولغشف ,تاياغلا ضراعتو ضارغألا نيابت
 ةذك كن داط ل طاملا عيضه نر همق وب ةبل اهتملا لئاشو .ةعيبتج ةطاجلا اول مصيطَخ

 مولعلا نم اولان اع لوهذلا ىلا ةيلخادلا تاعزانملاب ءيش هبشأ يهو تابلاغملا

 يف يقرقلا نود راسغالاو ءاهنم اولاني ملام بلط يف ريصقتلا نع ًالضف «عئانصلاو
 ةوقلا يف فعضلا هبقعو .جايتحالاو ةقافلا نم هارن ام اذه نم أشنو ءاهيلاوع

 قاقشناو ةملكلا قّرفت نيملسملا ىلع ءارمألا عزانت بلجو .ماظنلا يف للخلاو



 قثولا ةورعلا ١

 ناك .ةلملا تاقبط عيمج يف ةماع تناك يتلا ةيعرشلا مولعلا نع ًالضف اذه .ةيلقعلا
 صئارف اهنم دعترتو () نيصلا روفغف ا عضخيف ةملكلاب قطني يسابعلا مهتفيلخ
 يونزغلا دومحم لثم ةطسوتملا مهنورق يف مهكولم نمو .ابروأ يف كولملا مظعأ
 روميت لثم قرشملا يف مهنم ناكو ,ىبويألا نيدلا حالصو .قوجلسلا هاشكلمو

 ناولس ناطلسلاو ميلس ناطلسلاو .متافلا دمحم ناطلسلا برغلا يفو .ناكروكلا
 مهرئثأ حمي لو مهركذ نامزلا وطي ملو اوضق لاجر كنئلوأ ,يناهعلا

 رمجالاو ضيبألا رحبلا يف ئرابت ال ةطاس نيملسملا ليطال مالو خ ناك
 ناك .ديعب ريغ نامز ىلا راحبلا كلت يف ايلعلا ةملكلا اهو يدنهلا طيحلاو
 مويلا نوملسملاو .مهبلغ ناطلسل نولذي امك مهلضف توكلمل نونيدي مهوفلاخم
 نع ىضقني الرمهدي دعو-مهئاكبا نع اهوثوورعلا ب اطقألا كلت نوالمي مه مه
 عجش جم تع در دن تيما ول رسم هند هرم تلك

 ءايحلا م ءاردزا نسانلا ٌدشأ كلذب مهو ,مهرواجي نم توملا لع آمادقإ عرساو

 بلاطي هتايآ مكحمب نآرقلا مهءاج ؛لطابلا اهفرخزب ةالابم مهلقأو ايندلا
 .ماهوألاب كسقلاو نونظلاب دجال بيعي و ء مهدت انعر ل غ ناهويلاب نت رطانلا
 يف رذبو قحلا ميثارج مهر اكفأ ي ف عدوأف :تافطلا لثاقع و. لئاضتلا لا يوعاليو
 انافكتملا نشأ نع دناوا زلفع نونا مهنيد مر مهف ٠ .لضفلا روذب مهسوفن

 و بايو (قدلحالا ىف ةماقتسالا للا ترخقاو .ةينايسالابح ةاجلا لينل

 نم قداصلا مهباتك ناسل ع هب اودعو امو ءفرشلاب صاصتخاالا نم ىلا
 ةطلسب نوبغري ال ,نولطبملا هرك ولو عمجأ ماعلا نوؤوش ىلع هوا اش راهظا

 ناو .مهاوس نم ةوطس يذل عضخب ن أ مهنم دحاو ركفب موحي الو ,مهيلع مهريغل
 دئاقملا قطانم روؤملا ءاخإلا نم يبني املا تغلبرام نيللا وأ ةدشلا نم:تغلب
 بناجألا ةطلس تحت هتّلم ينب نم ةفئاط طوقس نا مهنم دحاو لك بسحي

 .نيصلا كولم بقل : روفغف ١-



 ١م هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامج

 ,مهداحآ تفلتئاو مهحاورأ تفراعتل ,مهنم نيلماعلا ءاملعلا ةياعر عم دئاقعلا

 وأ ريمأ بقل يف ةداعسلا لك نوري نيذلا نودسفملا كئاوأ مهللخت افسأ او نكلو

 امع نيملسملا هجوأ اولّوح نيذلا ءالؤه .ىبن الو اهمف رمأ ال ةيرق ىلع ولو كلم

 تنيابتو هوجولا تركانت ىتح .مهئافلخو مهكولم ىلع اوجرخو هللا مهالو

 ةنشاكملا

 ةنايسب للا انكوأ) ديلبت) نيف نم الس الا دل ىلا يي رت لع ىضاضعلاو ءاشإالا

 ىلإ ةفاناوج امن ال نكلنسملا ديع تالا ةيلبلواب ملوث داتمع) لا واية دمع

 لك ًالقف تحلل ااتاعربو ارقص لئاسزب الا كش بابكالو زوتعب دعما

 انيصأ ام. لع عاكيو ان زج ,عمدلا نم | ويننعأ» ضيفت ويمص ر فز, دع اجت ىهالع
 ئوذ ؛ءارمألا نم ةاوغلا دوجو الولو ءءاوهألا براضتو ؛ءارآلا قّرفت نم مِهتلم

 ىبللو ,مهببونجيب مهيلامشو «مهيبرغب مههقرش عمتجاال ءمهنيب ةطلسلا يف عماطملا

 هلنتي لا إلإ لمهقو فكنا ةنايئص_ىفإ نوع اج ل تؤملسملا نا ادحاو ًءادن غهعيج

 هموزل دنع هب مايقلا ىلع مهئارآ قافتاو عافدلا نوكي هب ام ةفرعمل مهراكفأ

 .ناطخ ألا نجرتلملاىلعرأرظي اك سابسللا نتن قمانلا عيبؤلق طابتخللف

 ةما يه .ةثالثلا لوصألا هذه ىلع ديزي ام اهيف دجت له سورلا ةمأ رت ملأ

 ,ةورثلل عيباني اهكلامم يف سيلو ابروأ ممأ رئاس نع عئانصلاو نونفلا يف ةرخأتم
 ةجاداي:ةياص.لهف هةلعانضلا لارعألا نرم اييضلفتس الم كاته نيجلف تناكريتللو

 ىفلامهق اغّتاو |ةهتمأ, نع عافدلا ن وكي دب املناه داجآ ناكفأ ,ةينج نأ ريغ نازنعإلاو

 نكي مل .ابروأ يساور اهتوطسل ديم ةلود اه ريص مهبولق طابتراو هب ضوبنلا

 قتري ملو ءاهئانتقا نع كلذ اهعنمي مل نكلو ,ةيبرحلا تالالا مظعمل عناصم ةيسورلل

 بلج نتعااهدعتي:ملاذه ناالإ ءاهناريج هيلع اممددج ىلا.:ئركسعلا نفلا,امف

 الفيل ةلوص اهتّيمل راض عع ءاهركاسع ملعتل ئرخالا ممالا نم طابق

 .ابوروأ لود اهاشخت ةلمحو



 قئثولا ةورعلا انف

 .مهيلع ناودعلاب بناجألا ضرعت نع مهسفنأب اوهلف ءاصعلا
 اوناك امدنع حدافلا رريضلا نم هيف ام عم نيملسملا ءارمأ نم ناك اذه

 بردض نكلو ءللملا نم مهاوس اهيف مهءراجي ال ءىغولا نيدايم يف نيدرفنم

 عمطو صرح مهعابط نم نكمتو ,نامزلا رورمب ءارمألا كئلوأ سوفن يف داسفلا

 باقلاب اوعنقو ؛لثؤملا دجملا تاياغ مهنع تلضو .ىوم لا عم اوبلقناف لطاب
 ةحنفلا نارطاو ةافخنل ا ةرهالظم نونا مخمل ىلقو عبتي امو ةنطلسلا ءامسأو ةرامالا

 يف مهل فلاحملا مهنع قنجألا هل“ قافخا وينااط لا( نغ ققم محلا ةعوعنو

 اقع اا ميلعاعءانل ا( للاعاةسنما ةنووفلل لا لظا هور اهيشتالا اكأنللق ى رلسللاو للعدل

 .لئازلا ميعنلاو ىلابلا حبشلا اذه

 دنهلا يف ةيروميتلا ةنطلسلا ناكرأ مّدهو .سلدنألا ىملسم دابأ يذلا اذه

 كيعطلتب الكس زإبم دلإ كلبي يكلم نفضل دكت طيموش يل عرر اال امذ
 فعضلا يواهم يف ةبذاكلا مهينامأ اهتروهدو ةيمالسالا كلاملاب ءاهفسلا ءاوهأ

 نوفكاعلا ,مهتاذلب نوهاللا كئلوأ .نولمعي اوناك ام سئبو اوعنصام حبق :نهولاو
 مولعلا ريس اوفقوأو ابنا اوعاضأو ,ةلملا لمش اوددب نيذلا مه ؛مهتاوهش ىلع

 نم اولغ امب ةعارزو ةراجتو ةعانص نم ,ةعفانلا لامعالا يف ةرتفلا اوبجوأو ءاهيف

 اينما
 انغزةمصا دعا ةامرء جاانت جبان ٠ قام هللا علام انندلا ل ضرما هشلاا لتاقاالا

 ةلطيع ]فيزا راق ودبل اعل رامز ىهدظ ا ناد نار دهااك !ىكين رايس تس امل

 قئازيحتنانا ميئلدعيجاولا نه قاكوااةبباؤبأ ىلغاودعلاو:اوتلجتياف,ًاميضووف
 !ااوروشعلا اود طهبو نأي مشل ل : هيلع (ذعابأل ,ةراغ كمفدي ضخ تجماجلا ةملكلا

 يف ةمئاد ةرسح مهتدافأ ؟ فسافسلا يف ةسفانملاو عمطلا يف ةالاغملا مهتدافأ اذام

 ملال ىو الوكت اعزسل تامل امام ةاقع هابل

 عا طاديلكعا هاف اع ميليقنأول نويلكملا كوري ىلا ءلدعلا رس وعملا ةزعو اما



 نفي هدبع دمحمو ينيسحلا نيدلا لامج

 مهندس و ةيكباتواننآردتلا لهعيسالا خاظام نوكيا نأ كلجزأ ينكلو ًاريسع ناك

 هتايح نإف عاطتسا ام رخآلا ظفحل هدهجب ئعسي هكلم ىلع كلم يذ لكو .نيدلا

 ةراورسلا ملكي ىطقطت بقيادل افئاسأ هناودكرذعتب اذه قاءالإءا معاه ولقاعيوةوجاججأ

 نا الأ ,قافتالا نآ اذه .قافتالا نأ اذه ,تاقوألا هذه يف ةجاحلا هب مكحتو

 ,تيملا ىيحيال ءاكبلا نا ءاوطّرفت الف متانغ مكل ىهو صرفلاب مكيساوي نامزلا

 ناز اجاسلاعاستنمت فشلا او (مةبيسصمل ا دعه ديالا رانا ةتائاقلا: زيدل: لعبا إل
 فعضو سأيلا نا :لسجألا باتي لطجتإلا ياو عالفلا له ضالخألاو ىايضلا

 مث نونمّوملاو هلوسرو مكلمع هللا ىريسف اولمعأ لقو) فتح لا بابسأ نم ةّمهلا

 هرك نمم اونوكتال الأ (نولمعت. متنك امب مكتبنيف.ةداهشلاو:بيغلا ملاع ىلا نودرت
 : هللا هلوق تحت اوعقت نا اورذحأ ,نيدعاقلا عم اودعقا ليقو مهطبتف مهئاعبنا هللا

 نآرقلا نا (نوهقفيال مهف مهبولق ىلع هللا عبطو فلاوخلا عم اونوكي نأب اوضر)

 وهف هتقم نم بيصأ نمو .دومح وهف هدمح نم بيصن هباصأ نمو ,توميال يح

 امو) مكعابطو مكلاوحأ يف هونكحو .هيلا اوعجراف خسني مل هللا باتك ,توقم
 .(نولمعت اًمع لفاغب هللا

 ةافالعا زكر ةيناانيلا لال ةيجمايوملب لوظح وا ده يمل طبملا اء لذ دقو

 لوأ نا انؤاجرو .مهلبق نم نوطرفملا هب ئزر امب ؛مهيلع ىضقي نا لبق ؛مهرمأ
 مهاوقأو ,ةبترم مهالعأ نع ردصت .ةدقرلا نم ظقوتو ةدحولا ىلا ثعبت ةحيص
 لمعلا اذه يف ىلوطلا ديلا مه نوكتس نيلماعلا ءاملعلا نأ يف باترن الو ,ةكوش



 قثولا ةورعلا نض

 دلعأل رخو ءانهلعت ءايشألا يطأ وس ايف, ءانوغ هلك اصل ترهمان دع :انعذلا انف

 نؤتتص لع: م واطاعلاو دف اه مأتلاو ةّلملا فرش ةياعزر نم: هيلا ًاليم شانلا

 ممله دعقأ امو :ةكرحلا-نع ناكفألا درا :اًههلثي ان لك نع انل"ةعماجلا«ةدحتولا

 يف نيلو :معطملا يف بيط ىلع نوصرحي ءنوفرتملا كئلوأ الإ :نضوسبللا ننغ

 ام مهصرح يف نوعاري الو لوخلاو مدخلاب رخافتو «ناينبلا يف لواطتو ءعجضملا

 لافتحالاب هنم نوعنقي ؛عوبتم .مسرو عوضوم بقل ىلع نوظفاحيو ؛مهموي دعب

 تل اليخت و ًاهظعت .فاطعألا يىنثو سوؤرلا رهو دايعالاو مساوملا يف مهل

 هذنه ليختل نوضّري نوطقاتسلا ءالؤه :تايمسم ان نيل ءامسأب ةيمشرلا ٌقاروألا

 نم نولبقي ءالؤه .ةئيند لكب (هرثأ بهذام موسرلا نم لثام عمج) لئاوملا
 كئلوأ :هتوم نود سانلا داحآ نم دحاو هلبقيال ام مهتويب يف مهئادعأ فردت

 اهتسيّرف نع دوسألا:هذه نؤسبخحي ءالالغأو .لسالس نيعلسملا قانعأ ىف اوراص
 .هللاب الإ ةّوق الو لوح ال ,بلاعثلل ةمعط اهنولعجي لب

 ذيك عار ل يدقق لكفف اكو - ةفاضيالزو االله يهبانل

 غطقتسي نان هللا ذاعم .ال ءال ,سأيلا ناوأ نآ له .كرادتلا.تقو:ئنضم له «نامزلا

 ةدحتم !ولازأالا الطعم هيل ااا اواتشييب اذلا هارد المخمل اد كمة ةامألا .|ذعأ

 مهو اوي اظن« قيدلا+ نع مهددع صقني ال ءنآارقلا مهعمجمي ةديقعلا
 تلاللا لع اًوقفتي «نأ هش نستيلا ةلاستبلاو عاجلا :ارتتاقلا ةقايحعأ» قت قأواو أعم

 قافتالاف .مهنم عدبب كلذ سيلف اوقفتا ولو ممألا رئاس هيلع قنا اك مادقإلاو

 مهضعب تاجاحمب نوسحي الف مهرعاشم ردخلا باصأ له «مهنيد لوصا نم

 لوس وتملا"انفإ» هاون “أ كفاه هيعلأ# نا رظفإلر ا ادخار: لكل“ وللا" /لطِبلا
 غيدطلاة بر ل ميمعة عك دعملا ل لزسلا:هذح/ لت لوطي د4 طغسولاب قار سيتي وخلا

 .بناوجلا

 اير اذه نإف ًادحاو ًاصخش عيمجلا يف رمألا كلام نا اذه يلوقب سقلأ ال



 نركأ هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامح

 سنج لك خيرات انحفصت اذإ ,ممألا ةقرفتم ىلع ةطلسلاو ايلعلا ةدايسلا نم هبيغ

 تايعمجلا يف هللا ةّنس اندجو ءاهانفو اهدوجو يف بوعشلا كلطخا انيرقتساو

 ىلع ةمظعلا نم اهغلبمو ؛:ةدحولا نم اهظح رادقم ىلع دوجولا نم اهظح .ةيرشبلا
 دنع الإ ,مهتناكم نع اوطبه امو موق نأش فرحنا امو .بلغلا يف اهواطت بسح

 نورظني ءمهرايد باوبأ ىلع مهفوقوو ءمط ىنست امب مهتعانقو ,متييدملا ف امب مهو

 ,قاقشلاب اولتباو ؛قارتفالاب اوئزر امدعب الإ اليبق هللا كلهأ امو .ءوسلاب مهقراط
 .اينيم عب ًءانف مث ظلي ًاياذجنو ًاليوط ًالذ مهثروأف

 اهسقلعم ةيمالا ب ايفا عن يقدف ل5 سان اندندح هي راكم ضاعت القول

 ,ناطلسو دج نم هبسكت امب تاقبطلا عيمج يف داحالا عيمج روعشو ءاهراضمو

 نوب انايكرل اول ايفا كلذ, نالوا دقفت اهو مث دل ب وهنرلمب ىيبعأ .اذلي اك ملط نلف
 ف ركفلا ىلع دحاو لك ثعبي ام وه ساسحإللا اذهو ءهب نوباصي ءزر مظعأل

 ف ةوعبلا وف رهلاقب ايلا قج ريا ظف تخل متم _اام يرمي لكيفية اسف

 هّسه نم لقأ اذه يف ركفلاب هّمه نوكي الو ,ةليغلاو ّرشلا قراوط اهنع عفدي امو
 أرئاد ,ةليخلا ناردج نيب ازئاح اوقع ًارظن نوكي ال مث ةصاخلا هلاوحأ يف رظنلاب

 رات ]مل يافع يطب ةيوج ادعس |زاضيتملا نززكياا ناب( قيشلالا اول دلع
 يف نوكي ام وحن ىلع ةردقلا هلمتحت امو..ةعسلا نم نكمي امب هلامكتسا ىلع

 لوألا .نابكملا ىف ةمألا ناش نإ لسفنألا دحت لبد: قزف اللب ةصتعملا تا ويا

 .امهنم ةيناثلا ةلزنملا يف ةصاخلا نوؤشلاو .رابتعالا نم ىلوألا ةجردلاو ءرظنلا نم
 ذخأي لب ,ةرضاحلا اهتاقوأل دسافملا ءردو حلاصملا بلج دنع دجت ايف فقت الو

 مهيعس نم اوبيصيل ,ةّمها نمل افادل نوطرقخيو .ريكفتلا نم ًالبس اهنم ءالقعلا

 كلذ اوعمجيو ةورثلا نم نئافد اوجرخستيو «ةنكملا نم داونو ,ةوقلا نم دراوش

 اسمان يفازتل هادهج. . مزاهليا كمت اك هايم قئاللا نمخلا دحن نلارايعابجت ةنايصلاةمألا

 هيلع ديزي لب .بلاغلا رمعلا ةدم هتجاح عفد يف هبلق هب نئمطي امو ,هتشيعمل مزلي



 ةدايسلاو ةدحولا

 «أضعإاةضعب دلعي ناينبلاك قمونلل نمْؤملا#
 ةرات نيدلا امهبلا ىدهيو ,ةرات ةرورضلا امهبلع لمحت ناريطخ نارما

 رخآلا بلطي اههنم لكو .بادآلا ةسرامتو ةّيبرتلا امهديفت دقو .ئرخأ

 امهو .اهؤالتعاو اهتعفرو اهتمظعو ممألا ومن اهبو .همزلتسي لب هبحصتسيو
 دجوكي. قا ايس لا خازألا ذل .عضوت ال ةدايسب فلكملاو .عمتجت ةدحو ىلا ليملا

 نيذه (هلوصأ) هئضائض يف عدوأ ئمسم لجأ 4 (ميقيو تبني كبضل ةيارب "كليو

 قم وط لوك انا انارعبةديايقفارب يلم مرايه اهلنا > ااه اق نالوا

 هلا لتمتاالا قفل

 هال هطيسولات ااايىدعلاب بقفل جلاجل ايناؤق ديلا عا اهيزف الكوم هلأ ذك

 نم اهرلتأ: خيو لخفلطاتو اعطلجتو مطقت نأ ًاموي اذبالف ءاهأؤانب هبا ذقشيو
 ندبلا لمهأ اذإف ,ةيصخشلا ةايحلا يف يذغتلاك ممألا يف بلغتلا نإ .ضرألا طيسب

 ىلارخمما تك اروملاو كارما“ لا تولوا كولا ةكرد كفو ءادفلا

 ايلكت+ كام رع دما اهمأ رق ظدخ ا قل تكمل 36 سيلاو :كالاكاز توكل

 هيلا جاتحت ام ليصحت يف ةقفتم نوكت نأ الإ ءاهئافل ةدام نوكي ام هنم لزتختل

 نونكم يف امل هللا دعأ امب اهرشبف ةدحولا ىلا ًاليم ةمأ نم تسسحأ اذإ .اهتئيه



 ١.١ هدبع دمحمو ىنيسحلا نياثلا لام

 نم اوفلتخاو اوقّرفت نيذلاك اونوكت الو ) ةعماجلا ةملكلا ديحوتو نونمؤملا هيلع
 اليكس رم بيكا ىو لاك ىسدلنقألا يباتكل بعاو ا« تائبللا | هللا اهدي

 «ايرتج اموشا هللا نيشؤللا ليتم ريغمت نم نأب مكحف ميلألا باقعلاب نينمؤملا

 ,ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا باجيا ميرصلا هزمأ ىفو ءًاريصم تءاسو ماهج هلأ

 لوول اسما الن )تمم لا فج ادا جين ا( فيلم جاراضاايااوط) وباقل و

 بوي ةييختلان :رايقلاب وك (ذع انجل دج شاانيبر كأ) ملط هيلغشألا لات قالللقلا
 ةعيرشلا ىف قافتالا ةناكم تغلب دقو ,ةفلألا تقدصو عاتجالا حصااذا

 ىلع اهقافتاو ةمألا عامجإ لعج ىتح .ةينيدلا ةياعرلا يف ةجرد ئمسأ ةيمالسالا

 ليات دشألا عرشلا بجوأو هملع ىف امو هللا مكح نع افشاكا] ومثال يهزؤألا

 كتم ل اقلام تاع 1 دانا ةويرلا نم اقوريميرس عر نول ملا ع

 فلح ىلا تيعد ول» ملسو هيلع هللا ىلص هلوق قافتالا رمأب عراشلا ةيانع

 ىلع اودفو ثيح ميتو ةرهزو مشاه نم ناك ام لوضفلا فلح) «تلعفل لوضفلا

 .لاظلا نم قحلا اوذخأيو ملظلا اوعفدي نأ ىلع اوفلاحتو ناعدج نب هللا دبع

 نع ديزني ًالضنفادخأ دنغااوعدي ال نأ ىلع اوفلاحت مهنأل. لوضفلا .فلخ ىيم#و

 نقلسخلا يطب وولف دسار ودور ا دعج ىوافسس اال جلاطلاب هلااوتن هيكل علا

 بوجو ىلع ةلدألا لامجا اذه .هيلا ىعُد ول هلوبقب عراشلا حّرص دقو .ةيلهاجلا

 ىضخر نم مهريغ نيبو مهنيبو لب .نيملسملا نيب ةنباغملاو ةذبانملا رظحو قافتالا

 قيضي الو هعسي نينمؤملا ليبس نإف مهعرش يف فورعملاب مهراوج لبقو مهتمذب

 .هنع

 ةباادجت الف ةدايسلا.مومعو:كلملا.ةطسبو قحلا.ةملك ءالعإل ئعسلا:اماو

 تيقاجلاب نتلاأملا ةبلاظنا غرهاني لئلا ةيغلذ ىلمز الإ مكقيواهلا, قآوقلا معباتآ وم
 عدي ال نأ ةيعرشلا رماوألا نمو ءهنم ضوارغلل ءادا يف اوناوتي نأ مهلع ةرظاح

 ةتليثملا دف: ثنهلبكا نليردلا ناوبكي ون ةنيب.ننوبكتا: القاك فيعلم ةيفيجر نوبل



 قولا ةورعلا ١

 نع صقني ال ممألا رامعأ نم لوألا رودلا ناو هدعب نم هئانبال ةيافكلا هيف ام
 ءدبو .ةيلوفطلا نس وهو اهرصقأ اهوأو راودألا رئاس هولتت مث نورق ةسمخ

 .ةرعصبتسملا ممألا يف ءالقعلا ممه عفرأ اف هيلي امف لامكلا
 يف تيأر .هانّيب يذلا دحلا ىلا ةمألا دارفأ رعاشم نم ساسحالا غلب اذإ

 يك .قاوفسأ محو «قناتجتبمإ دقإو نمش ايه قي ةولتإ م ةلصاخلا] ينم ,مالصبلا

 بلطلا ليبس يف :مهمئازع قحالتتو .مهممه قالتتف ,بلغلاو ةدايسلا بلطي
 لفهتجلو اداطجإللا سعب لويلتلا عفان ايكهيهتوليا نيذلا ىلع بلغتلل نوعفدنيف

 لوألا للعلا دعاج م مألا ىلع مهوززنا حوكيو .ةيلا ؤضيت.ام اةيلاغلا نود مهتكزج
 .رفظلاو زوفلا لئاسو دادعإ يف الإ ةيورو ركف ىلا جاتحي ال عبطلا نم ًاقفدت

 ناكرا نم ناديدش نائكرو نايوق نادامع بلغلاو قافولا نارمالا ناذه

 هللا رمأ فلاخ نمو اهب كسمتسي نم ىلع ناموتح ناضرفو .ةيمالسالا ةنايدلا
 يف ءاج .ةرخآلا يف باذعلاو ايندلا يف يزخل اب هتقم نم بقاوع امهنم ضرف اهف
 نمؤلا ناو «أاتضعاب هضعب ّدشي ناينبلاك نمؤملل“قمؤملا"نا» عزمشلا بحاص“لوق
 يف ءاجو .رخآلا هل رثأت ملأ امهدحأ ّسم اذإ هئاضعأ دحأ ةلزنم نمؤملا نم لزني

 حامارذلاو اهاطاوتح اش قالبغ اوتاوكوا |) دبا هلق ويعا تلو اى طلقتا الوفيبن

 نلبي امه واكمل ديتسإ ملا قالا هج +هلأ ترتضو ةكلطاو قالي ةعلإ ا ىع فش

 :كلائذلل

 قرفتلا نع مهاهنو .هلبحب ماصتعالاب هدابع هللا رمأ امدعب هلك اذه
 كهالا فانتكلا فطحل ءاذطأ ااوناك نإ -دزغوخألا لجن اهييلع نتماو.«نياغتلاو

 نيل كافل مبان ااونزالابب ماةةعلولاب هييبط اغلا ين قط يعش ىونم ءاياناغإل
 : لاقف ,يغابلا ةلتاقم ىلإ ئدأ نإو حالصالا بوجو ىلع ددش مث .فلاختلا دنع

 ىلع امهادحخا تغب نإف اههنيب اوحلصأف اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط ناو )
 قفتا اهف لوخدلا هللا رمأ امناو ( هللا رمأ ىلا ءقت ئتح يغبت يتلا اولتاقف ئرخألا



 ١ هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامج

 ةييشي ناو ةثكسملاؤ/ ةلفلا يلا ءيرضا ل !ايلغلا'ةجلكللا اكل .ةلذاكا انقونوةوقطلإلا

 الو ءانتعيرش مرتحي الو ءانبرشم دري الو ءانبهذم بهذي ال نم انلاومأو انرايد ف

 ان قليب نتج ةلعقلا لكل نيل قاسم .نا هته رلاكأ لب :ةمديدلالألإةانيف هبت
 .هتما نم ةيلاجلاو ,هتدلج ءانبا اندعب امف فلختسيو ءانناطوا

 هللا يصني نم رصن ىف هللا دعوب نيقثاولا مهناميا يف نيصلخملا نا .ال .ال

 لذب نع نوفلختيال“( مكمادقأ تّتيو مكرصني هللا اورصنت نإ ) : هلوق ىف تباثلا
 .رفملا نيأف ةيضاق ةرورضلاو مكاح هّللاو عاد قحلاو ميحد عيبو مها د

 نواعتو قافولاب الإ هنيد زيزعتو هللا ريصنل ليبس ال هنا ملعي هللا رونب رصبملا

 ,ةقّرم انكالمأو ةشكتللءانمالعأ ئازنأرانل غوملل ل اهم ملا نم نيضلتلا

 عمتجمن الو ,ةكرح يدب ال مث انيديأ يف قب ام ىلع ءابرغلا نيب برضت ةعرقلاو
 ول هاتلجخاو ..دّمح هب ءاج امبو هللاب نونمؤم اننإ اذه عم يعّدنو ,ةملك ىلع
 ءالسالا دهاش هناسل .ناع.ئرجي:ملسملابب رطخي هنظأ الو انلابب اذه رطخ

 مالسالا ةزوح ظفح يف ةبغرلا قدصو ةدايسلل عّلطتلاو ةدحولل ليملا نا

 انيمي رفعنا تلاها جركل رةلظاق نيملاسللا:سوفنر ف ةشاك تايط :دقراك

 نبع ًانامزأ مهلهذأو مهبولق ىف نيدلا,هبب يحوي اع تالت ةيضام دادعأ يف هيلا

 ءاولض امو اولزو ءاووغامو اومهسف ,مهحناوج نيب نم مهداني قحلا توص عامس

 يلايللا يف ضرألا نم ليهاجملا باوج لثم مهلثف ءاوهاتو اوشهد مهنكلو
 نيلمانعلا ءايلعلا نا.ئرأو .هيلا يدتهبال نكلو هعم وهو ًانوع بلطي, لك ؛ةملظملا

 مهنكمأل ,ضعب عماسم ىلا نيملسملا ضعب تاوصأ لاصي»إل مهتركف اوهّجو ول
 هللا صتخا امدعب كلذ مهيلع ريسعب سيلو تقو برقأ يف مهئاوهأ نيب اوعمجي نأ

 ام هجحي نأ ملسم لك ىلع ضرفو مارتحالاب مارحلا هتيب ضرألا عاقب نم
 مهئالتمعو .نيملشملا لاسجرعينمج قضا هللا سيلجي ةعقبلا كلت ىفزرءعاظتنما

 ءاجرأ اهل زتهت مهسوفن يف ةناكم يذ نم مهنيب لاقت ةملك الإ يه امف مهسانجأو



 قثولا ةورعلا ١

 طابعا كديعلا افك [ اعل انبقلا اعنا 1 وايطا“ الغ نب وللا داربلتلا ا ةةياذشجلا

 نكمل حبشللاو داء ينموملاوتااقنكأةديفاقاع و رالت ايرون جكاطعأ اع ءاهوع لول

 .ةناوارعب

 نا ممضلا ىلا نوكرلاو فالتخالا نم ىرن ام ىلع نحنو انل نكمي له

 ىلع هؤارجإ فوقوم ةينيدلا ماكحألا مظعمو فيك ءاننيد ضورفب مايقلا ىعدن
 الفأل جتاانل (ةيدطمم كلغلا [للا:قيلاو ىاعاولا كعب لة ىبةيغا وقل ةيدلأولا ف
 ةعيرشلا |مهلع تماق نانكر امهو امهب فيكف .هب الإ بجاولا متي ال امم نانوكي
 الو ةلخ عفنيال موي باسحلاو ضرعلا موي هللا دنع هميقن رذع انل له ءانمدق اك

 ةئاعبر انديدعو اهتماقا انيلا ةعافش رسياو .نينكرلا نيذه مده دعب ةعافش

 اهعنقلتا نأءانزيئاهض:اسلداجاو اسنفنأب نول اذإءانل امشي: له اكيرويا وأ نويلم
 ؟ نآلا هيلع نحن امب اهضرنو

 اقناع اك انال اهعأ رف فل م ضازال ا ءاذر طف ذل ظلم نعلا اناازدلا دفلك

 .هنع هيبنو هللا اناهن يذلا عطاقتلاو انربادتو انقارتفا الإ لينال ماوخاؤتلب

 انبولق نئمطتو ءانتنسلا اهب لهت يتلا ةملكلا كلت اهب انبلاطت اقوقح انيدا ول

 ,قزمم لك انكلامم اوقزمي نا بارغالل نكمي ناك له ايلعلا هللا ةملك يهو .اهركذب
 الإ ءادعالا نارين مشن انك لهو ءانهوجو يف ناودعلا فيس عملي ناك لهو

 اننن ًانيقي .ةيمالس الا ةلملا طانبأل نا. .ملهيطاؤن ىاعانياديأو ”مهنعايص ف .انمادقأو

 هيلع هللا ضرف امب موقي نأ نيدب نيقيلا بحاص ىلع ّسيلأ نكل ,مهعرش هب ءاج
 نسل نويل قطولاعماا التين انكتب نأ ردانلا عتطعا7 ؟كرذلا كلذ يف

 يف ةبير الو ( نيبذاكلا نملعيلو اوقدص نيذلا هللا نملعيلف مهلبق نم نيذلا انتف

 هب زاتهو اةنفلا ةازهظت:قدلط ىأو بذاك ال ًاقداله هللا هللغي نأ هريس نطو: نا
 ىف ةنس فلأ رّمعي ول ملسملا دوي له ؛لمعلا يف قدصلا الإ بذاكلا نم قداصلا

 نحنو ئضرنأ ,ناميالا ليلد وه ةايحلاب ءاردزإلا نا.ملعي وهو ناوهلاو لذلا



 دجما بلطو لمألا

 ( نورفاكلا موقلا الإ هللا حور نم سأيي ال هن
 ( نولاضلا الإ هبر ةمحر نم طنقي نمو )

 ,ناسنالا هب هللا ٌصتخا .ميظع رس نع ئبت .ميكحلا باتكلا تايآ كلت

 ةيانعلا هل هتدعأ ام زوحيو .دومحلا ماقملا هب غلبيل .ناوكألا رئاس ىلع هب هعفرو

 كنادجو يف دجت فارس هاحانلا غصاو ءكسفن عجار عرب لامكلا نم ةيهلالا

 دا كراك 3 كلل عر دعا تلطلا كس 5 كر
 يف وه امك اهتيلك يف كلذ لثم دجت «اهماعب ةمأ داوس ىلا كرمصب عفرا مث كسنج
 هللا ليج يرض للا انلل د اها لس ممألا سوفن يف ةناكملا ةعفر يغتبت اة

 ولعو دجملا بلاط ىلع لهسلا نم سيل .اعمتجيو ًادرفنم عونلا اذه ةعيبط هيلع

 للا ف 2 ل يف قالي هنكلو بلطي ام ىلا لصي نأ ةناكملا

 عطقي .هليم صقني الو .هصرح فعضي الف اذه عمو ,ريسملا نع دصت تابقعو

 يف ماق ولو ,ةزعلا قهاش مسنتيو .دجلا ةورذ قري ئىتح ًاباعص يناعيو ًاباعش
 رجَضتبو لملمتي هتبار ثركسلل اجنلاو ةريشم ق لاس اسالا خرع علاش ههجو
 لمع لك بسنو ءرشبلا لامعأ ريبخلا مكحلا ربش ولو ؛ءاضمرلا ىلع بلقتي امأك
 ىلع لك .ماقملا ولعو ةماركلا بلط يف اهمظعم نا ئار .هنم لماعلا ةياغ ىلا



 قولا ةورعلا 000

 نإف ةينيدلا دئاقعلا هل. مهتدعأ ام اذه. .بولقلا نكاوس اط برطضتو ءضرألا

 هب قاب لكل يلع هنا يعألا تابعت ني ايا ىلدق ناذأ ام ميلان كنطأ

 تبهذ .يقارقلا مهحاورأ تغلب ىتح ,مهدالب ىلع بارغألا تاراغ نم مهرودص
 افلولميراليعش نوكيا ىأ ةفللج او اتاك نيمل املا سوفت ى ما عايزه اذجسالا نأ لا

 تافنيا/ ىذا شا نعني اهياوااراوف ربط نيمو دضعل [ اذه قر نيعاسلا ديوب

 .بينأ هيلإو وعدأ هيلإ بر وهو .هدصاق



 ١ ا/ هدبع دمحمو ىنيسحلا:نيدلا لامج

 ف رمال ىيسنيلالا نت اباظلا ةءانبع كعجأ اهياذعم هللا ىلع املا ظنا م

 ىه ايندلا ةايحلا لب .هيلا ةليسو ىيهف فرشلا نود ةذل لكو «ملاعلا هب فرشيف

 اهقرافي لجألا ةياهن يفو .دجملا نم عيطتسي ام ىلا يحلا اهكلسي رعولا ليبسلا
 هلع يطقااط) ىلع ةلاؤنا] هلا مان عنار اقيلعلا قمل اهرق

 افا راطمكلا لزض وخلو ةاوللالا اه قلاب هل ايسالاددبلا]] ىشيسي ئاذلا دنحلا وعل اي

 .دولنلاب هبحناصل شؤغنلا فزتغت نأش وه .هليصحت/ق.بوطنملا عراقياو هبلط
 فوج دنثا وعسل ]كلا هلزاذه نزوكل [,ةعيالظلا :دايقت هيلا : قلتو, ءالتعال ايفل نعيلتو

 ةيلسكو هينا (ةقمل كليف افازح م نع اجا ده ريانمط و باظار يوت ىدامزولا ا ةعولعت

 زيزعلا نم ةأفاكم مظعأ وهو مهأوس نم نوؤش يف هعم نيمحتلملاو .هب نيلصتملا

 ناك اف .ىلوألا ةايحلا هذه يف نأشلا كلذ ليصحتل باصوألا ةاناعم ىلع ميكحلا

 نيس ضيفو حقكم اوي دفق هايل ريس لوددلاظم 31 اهولع حلا [م لاا عونع

 كيبل لطي تبأل] ينحل ازبلا لا قإذإ معلا ةككس كلت ؟اساو نسمح دع دلح مني لع

 اهتم داخل ل تجول لإن لاه اهلا: لل قو الست الفد قابأل دم اهطلطيقمأل خيم زمللا

 نا .هيعتس نم,هبسكي اذامو :هدحو دهاجلا عيطتسي اذام .(ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ)

 ىلا قريو .ةزعلا شرع ىلا دعصي نأ هّمه ناك نف .هليبق نب نم داضعأ هل نكي مل
 ملاعلا يف دعي ام لك ليصحتل هيلا نيمتنملاو هسفن ئيه نأ هيلعف ةدايسلا ةورذ

 .ىهلالا ماهلإلاو يرطفلا ليملا اذه ةمدخب مايقلا بعصأ ام .ًالابكو ةليضف ىناسنالا
 زقاق ظن ان ل اا لإ تيرم ولا ص ين فام [سصنتلار ايصال ل

 كينلبلا |!قنإم .ةيشولا ريل اذجا نم ةهلا«وليقرام, لينل واصلا حق لعن رمفتلا

 ,ميظع لك رغصيو .ديعب لك بّرقيو بعص لك حاورألا ىلع لهسي يذلا فيرشلا
 ةقرافمو ةكلهتلل ضرعتلاب اهضريو .مالالا عيمج نع اهلسيو .نشخ لك نيليو

 اذهو ليلجلا ثعابلا اذه.ءزيرع لكلا حامسلاوي,نسيقن.لكلذب .نخًالضف_قايجلا
 مالا زها اعلا فميلوملا



 قئولا ةورعلا ا

 قلعتي امل ةبسنلاب ًاروكذم ًائيش سيل ةشيعسملا ميوقتب اهنم قلعتي امو هبسنح
 تاقبطلا فالتخا ىلع بعش لك نم ةفاكلا يف ةتباث ةلخ هذه ,فرشلا نوؤشب

 بابسأ يف هتقبط لهأ سفاني لك .يبنلاو رمألا باحصأ ىلا نهملا بابرأ نم
 لحم مهبولق نم هلحي ام ىلع صرحيو مهيف هتعض نم فنأيو مهنيب ةماركلا
 ةقبطلا كلت دودح ىطخت .مهدنع ةعفرلا هب امم ةياغلا غلب اذا ىتح .رابتعالا
 ًايح مادام هريس عبتي لازي الو .هاجلا يف اهلهأ سفانو ,ئرخا ةقبط يف لخدو
 ,ةيانهن هّدحتاالو ءٌّدح هل سيل كاسنالا,لامكلا نآل كلذ ,ضر لا طم فرط
 ًاّدح لاكلا نم غلب هنأ دقتعيو هسفن عنقي نا سانلا نم دحأ ةعاطتسا يف سيلو

 .ةياغ هدعب تسيل
 نم تكلم اذامو ناسنالا بلق نم فرشلا ةبحب تذخأ !ذام هللا ناحبس

 زجعلاو هدقف دنع ةايحلا رقتحي هنا ىتح .هدوجو ةياغو هتايح ةزرم هدي هيا
 اذا سل ل بقل نا تس ولي نس ف ل اودي ع نا كل
 عافدلل بضغلا هبلغي ,هنيشت ةفذق وأ في ةليسي سلا ٠ لوا هيلع ىلا
 وأ فذقلا ناو توملا ىلا هب يضفت امبر ةرطاخم بكتريف اهيف وه يتلا ةلزنملا نع
 ,هتيبم يف ههجضم تنشخ الو .هبارش ل ةماسط ا يم اي هلال

 ىلا مهسفنأب اوقلأ ةعونتملا س انجألاو ةفلتخلا لايجألا يف سانلا نم ةفلؤم فالأ
 انج ال هللا أش لج ,دجيلاو ةماركتلل ابلط وأ فرشلا نع اعافد اوتامو .كلاهملا
 هنم لانام نا هيف ظحلي نا الإ عجضم هل نيلي الو ,بارش الو ماعط ناسنالل

 د لا كاريس كلو لج للا رد ل فول عع فاس كا
 ,ةرخافملاو ةاهابملا ةذلل ةليسو نوكتل تعضو امن ديلوتلاو ةيذغتلا ةذل نأك ,هيف
 نم يساقي مكو .يندبلا بعتلا نم ناسنالا يناعي مك .ذئاذللا رئاسب كنظاف
 لمحتي مكو .تاحفاكملاو بورحلا ماحتقا يف هحورب رطاخي مكو .نافسل ا ناشف
 نايف يك لا نإ روق هلاثيل كل دلك ليتم نوتلا عم :تادللا نع ماطشالا ىف



 ١ هدبعدمو ئيسلجلا نيالا

 .«امهنم هللاب ذوعن» طونقلاو سأيلا ىلا فعضلا لوؤي امبرو ةيبرتلا ءوسب
 ةظحلا ب ييدفنأا [ليع نوكضر لاهل ةمطوتلا وطن اغلا أ طن و وكاتا خام

 الو ..لتئاذرلا نوطاغتتيو/اياندلا نؤتأيلنف/؛ةغقرز لك نعارجفلا!ابلغ:ناؤلجساباو
 نم ميلا هّجوي ام لوبق ىلع مهسفنأ نونطوي لب ريقحتلاو ةناهالا نم نورفني
 اتي علا ةينانيثصالا تانادجولاوز تالا بعنأللا علتج ا كعتف كلا عتفا .ال كلج كلذ

 تاجاحب الإ نومته الف ,مئاهبلا هب ئضرت امب نوضريف ماعنألا نع ناسنالا اهب

 نوضصتوَو عك ايلنللا ذنيعولا باور الجم ونار مهتيلاي مث ,مهبذبذو مهقبق

 سي م اعلا ا ملاعق رال ىلا اسكلا اوكزه هناا تكا ىاوبكربلا عقاوم

 ينس الرفق م سما دلايملا لايلابك نىوركيسش ايعلا لاتعلاب وليك

 ةحالفلا يف لمعلا نوجلاعيف .عيرتسيو اهريغ دعسيل قشتو ئعست نأ اهتفيظو

 قيشافما عم اعلا رونا ظلام كفا اة وبأ دبر تقابل لايعألار ننوه ةطاحطلااو

 مهيلع اوداس نيذلا ىلا ةلوحم اهرسأب مهبسك تار .ًائيش نولمعي امم نولانيال مث
 زافو اكلنا قلنا اعقللا ىليقير شا ةلذ يف ليلذلا همشجتي يذلا اذه» مهممهب

 دنع نيطناقلا ةجرد ريصت لب «اهنم هظح باصأل ةّرعلا بلط يف هنم ًاضعب لمحت
 قيرغ نو دتاسفاا قر ابق ةلطاسل لان اناا تفاح د اوم ندا هلله وداد

 ئضتقمب اهنوقحتسي اوناك ةلزنم نع مهسفنأ اوطقسأ ءالؤه نا ,ةهادبلا مكحب

 ابدأ نم نوكي ن احصيال امب لب ءاهقح نود امب اط اوضرو ةيناسنالا ةرطفلا

 دارفأ يف عدوأ ام مهعاديإو يناسنالا لكشلا ىلع مهنيوكت يف هللا ةمعن اورفكو

 هثائلناويحلا:ننم:نونتقي انم هنانولماعي الام تاداَسلا كئلوأ,ةهلماعيف:ناسنالا

 .بناجألا يديأ يف تطقسو .ايأذلا ليكرذا نيتلا ملا يف نايعلا دهاش كلذ ئلع انلو

 قبانسلا مولا ىف مهادا مهماس نؤرخآ ,ءاؤدقأ جيوتي هلئا نوظنو

 ديعبب اوسيلو ام برقلا ىلع مهو ةيعارلا ماوسلا هب ماستال ام نآلا مهنوموسيو



 قولا ةورعلا كانو

 .بوركلا ءامهب يف قذاح دشرمو ,بوطخلا مالظ يف عطاس ءايض لمألا

 زفتسمو .,ةرتف اهترع اذا مئازعلل رهاق مكاحو ,تالكشملا ليهاجم يف داه ملعو

 نهذلا امهحملي نيذللا يهشتلاو ةينمألا وه لمألا سيل .نوكس اه ضرع نا ممهلل

 ىلا نوكرلا عم لضفلا نم اذكو لاملا نم اذك يل تيلب امهنع ربعيو ,ئرخأ دعب ةرات

 نا موري امهبحاص نأك بوغرملا نع دعبي امب وهللاو .شارفلا ىلع ءاقلتسالاو ةحارلا
 اهبديلا :عقولجيفا: ةسيسخلا أ ةفيازعلا ةشفيب اةيانغا لاسلنإالا_نلتس مقا فخ اها لدن
 :قنبخ يلب الاخلال لما هانز ,ةقضتا قالب وأ ًائلج انشا آذار داط وطلع نامل
 ةاقالمل اهنيطوتو ءبعاتملاو قاشملا يف اه كرعو .هراكملا ىلع سفنلا لمح هبحصيو

 نم ضرغلا ليبس يف اط ضرعي ملم لك نيوهتو دلجلاب دئادشلاو .ربصلاب ءالبلا

 لذب نوكيف .برألا لينب ذغت مل اذا وغل ةايحلا نا اهكرادم ىف خسري ىتح ةايحلا
 ءانب ةياقو الإ هنم دصقي ال يذلا لاملا نع ًالضف دصاقلا اهوطخي ةوطخ لوأ حورلا

 .نوكلا ثداوح تامدص نم ةايحلا

 وضاولاب !ئنلا هقول ناكا شلل كاين طق الأ ,ةيلقولل ليما 7ناكااتكو
 ًايعاد ناك رشبلا:مومع.ةرطف ىف ايهتوبث نأ ريغ .ةرطفلا عئاذو نم :اهيعس.ةياغ ىلا
 نكقلاو ةماركلا بلطي هتلبج ىف عدوأ امب دحاو لك نإف :تاعناملاو تامازملل

 ةجرد ىلا يناسنالا لقعلا ةعس غلبت ملو ,بولطمو بلاط لكف رخآلا بلق يف
 ام ريغ ءسوفنلا عيمج يف ايلعلا ةلزنملا هب هل نوكت ًالمع دارفألا نم درف لكل نيعت

 نلمنونتأي“امب ءافزش ًاداجبأ خهعيمج:نوكي يح ةلزنملا كلت لثم رخآلل هب. نوكي
 مهعراشمو .,ةقيض مهكلاسمو .ءاوهالاو لامآلا يف اومحازت مهنكلو ,مطامعأ

 هللا نم ةمكح يرشبلا عونلا نيب تامداصملاو تامواقملا كلت تأشنف ,ةكنض

 موق وأ صخش ىلع .مادصلا ئىلاوت اذاف .نيرباصلا ملعيو اودهاج نيذلا ملعيل

 نيتلخلا نيتاه يف داسفلا لصحو طاطحما اهباصأو فعض ممهلا ىف ثدح

 ةلضافلا قالخالا رئاس يف داسفلا لصحي امك «دجلا بلطو ءاجرلا» نيتفيرشلا



 ١08 هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلالامح

 الإ هبر ةمحر نم طنقي نمو ) مهاربا هيبن لوق نم يكح امبو ( نورفاكلا

 سأيلا قرطي نيأ نمو رفكلا ىلع ًاليلد طونقلاو سأيلا هللا لعج دقف ( نولاضلا
 .ةلماكلا هتردقو هللاب ناميالا ىلع دقع ابلق

 هيلع دمحم هب ءاج امبو هللاب مهنيقي مط حمسي ال نيملسملا نا لوقن اذه
 الو ,مهددع ةدرثك« عمم ملك د حج ةداعإ يف :مهيبار ماو ققنا نطنقي اذ :ا مالسلاو ةالصلا

 هالطغإ قب ودعاقشبأو .ميضلل اوضريو .لذلل |اوختضيلاب نأ مهنلعأ, عطب روشو

 ًاماظع ًاكولم مهن نأ ايت ةيفكش ديب كذا امنا نايظو فم نآلا ىلا مهو يملك

 نأ :لوقن نأ قحلا نم ناو :ضرألا طيسب ىلع ميظع كلم مهما ف لازي الو

 ةحفان هللا حور ناو ءاهوجلي نا ىوس مهيلع امو مهيدل ةحتفم هللا ةمحر ارو

 ٍبلطن:هقيبلا:اقيهتلأ نسجت امئاذ, نطترفلاو: اهوقمسس رناويعاولش لوا جابت امو للف

 ىلوألا مهتناكم عاجرتسا يف مهبلع سيلو :مهمئان ظقوتو مهلفاغ هبنتو مهضاهنا

 نم نودصقي ام ىلع اونواعتيو مهتملك اوعمجي ناالإ لوألا مهماقم ىلا دوعصلاو
 ىأف .مهنيب ةينليدلا ةعماجلا نكمت دعب :مهيلع نوكي.ام رسيأ كلذو :منعامو زازعإ

 قف سأيلا 7 قطانلا هللا باتك ةنيدلا نيبو طونقلل عاد ّيأو ىنيايبلا يجوب

 الإ قحلا دعب اذاف) ىغلاو دشرلا نيب ةطساو دجوت لهو ءنيلاضلا فاصوأ

 دعب ةيارلج ال دن هياياابب موضات( دلع ويم يطا جلا ركن هلا بلورحلا
 ةقافو رقفو ةناهإو لذ يف تناك نإ ةايحلا نم نوغتبي اذام ءايلعلا ةدايسلا كلت

 :«تلياتيشن ا ضيفو :مكاج يبنجأ نيب مهو نونئمطيأ ؟ مش اغ ودع ديب مكاد ءاقشو

 صقنو لوقعلا فعضب مهنومرب ءسيسخ ريعمو ءيلد عنشمو «يبغ حبفمو

 خاضت لا وةسألا دادعب قيتمأ اورريصيا أ: ةيبلع الا نأب نومك و :دادغتسالا

 تداييامتملا طعما ماكي تنكي ةاينع نضرب نفك ةيناسنإ ةيكاشو لك 8 ىلع

 كيال :نامزلا ملاذ: لع لاط اور ضرألا ف اوناك ههنا نويت يار دكملاو

 دينو قيما نيملببملا ةكونيش ةيلكلاب تلتمس! الو :نابيالا تفعزلو يرازعلا



 قولا ةورعلا ١

 لفضفتاةنيتكا ها ظظفلا ازامأ ةزخااه ااميكرر هلإاط ماكنا لالخ ميكاب لعع
 بو“ لطلاب الذأا هان كيتا اب وفة ل همن انديو## عنو ل قل دل يخبلا طفلا

 ناسنالا نظ كلذ يف ببسلا دجن رظنلا ناعمإ دعب .ناسنالا يف نايعيبط ةماركلا
 ناطلس يه هتّوق 1 كالت الاسوار | دع رق اع 57 هلامعأ عيمج نأ

 ةرم عناوملا هتفداص اذإف رهقلاب هّدصت وأ ةنوعملاب هدقت دي هدي قوف سيلو هلامعأ
 ,ةيناف اهدجوف هتردق ىلا عجر هبلطمل لوصولا ليبس هيلع تعطقو ئرخا دعب

 لذيو .طنقيو سأييف .هزجع ىلا نكسيو ,هنهوب فرتعيف ؛ةنهاو اهآرف هتوقو

 تناك ىتمو هتردق ىلع تصاعت يتلا عناوملا كلتل' عقاد ال هنأب هنم ًاداقتعا لفستيو
 لمألا عطقيف عناملا رهق ةلاحتسال لمعلا ىلا ليبس الف هتوق نم مظعأ عناملا ةوق

 لك عضخت ةردقلا ميظع اربدم نوكلا اذه نأ نقيأ ول امأ ,يدبألا ءاقشلا يف عقيف

 هديب ميظعلا رداقلا كلذ ناو ” لكلا براون واكاشلا قااقر لاو طاع عوق

 هيف مكحتي نا نيقيلا اذه عم نكما امل ءءاشي فيك هدابع فرصي هكلم ديلاقم
 ردع نط !ة]ارزظديلا ننللا ياما اهوا ظولعلا ةلكافلا هلال« ال اعفاولربأبلا

 الو .هلاعأ يف اهيلا نكريف ,ةوق لك نم ىلعأ يه يتلا هللا ةوق ىلا رظنلا هتوفي ال
 يف اثاعبنا هتمه تداز دئادشلا هيلع تمظاعت الكف ءاقيرط هسفن ىلا ايلاف

 تحتف باب ههجو يف قلغأ املكو ءاهنم مظعأ هللا ةردق نا ابغا نتا نكتار

 لاا ةنظكحلا اهتمامنا بكفارعلاوأو لكلا اور لق اعط اؤب أ اللا جن قوكولا ]فان

 كني اونا الإ نلا: هاذا صفو قلو رالا ىلا روت ناو وفلل هزيدإل رافق ف

 هللا ةردقل تناك مكو ءايوقألا يصاون نم ءافعضلا نكميو راحبلا قشيو «لابجلا
 زؤلفلاو لالا لينلادوطملا اق هللا هفلك امف بأديو ؛هتميزع دتشتف .راثآلا هذه نم

 مزق بوش ةدرطعم اعملو لك نأز هيوالا قاطعا عاشر العا

 يتلا ةقيقحلاو عقاولا نع ىلاعت هللا ربخأ اذهو ءسأييو طنقي نا هتوربجو هتزعو

 موقلا الإ هللا حور نم سأيي ال هنأ ) نيلئاقلا قدصأ وهو لاق امب اهبف ةبير ال



 كلبا ةناطيو ةلوالل الاجر

 اذتاوكي نأ تتتيدنفيك

 (الابخ مكنولأي ال مكنود نم ةناطب اوذختت ال اونمآ نيذلا اهمأ اي)
 (ىخت امو مههاوفأ نم ءاضغبلا تدب دق متنع ام اودو)

 (نراطعتنك نإ تايآلا كل اننإ بق «ربكأ حالا لظلا
 ,ةعينملا عالقلاو .ةدّيشملا جوربلاب كلملا سرحيو دالبلا ناصت'اولاق

 كجلاريزاوطإ بسب فات هذيلا ةخلذقألا از قزاألا'هبعلالا وب ةليئاذإإل طويلا

 الف ءاهتاذب سرحت الو ءاهسفنب لمعتال اهنكلو .دالبلا قي امف لمعلل اهنم دبال

 عز ةلفوأوا ية عاود اذا عنو اهنابلغأ لواقع نأ "الإ سنار هالؤوب اهم انتايض
 نمز هل تدصق اهف اهنولمعتسيو .ملسلا نمز حالصإلاب اهنودهعتي .ةمكحو
 افي كاوتعت للا ويياشفلا قوي للم ل أحجز نوه (عقسبانو كب برقا ولاة جمووملا

 ةردألا»قراؤتلم قوئظاوني ةلكلمملا: ناوؤكش زئادل لل دك قاولاؤعيت هيلو دل ألية ق فدا
 ةيعرلا نوفقويو ؛لدعلا دعاوق ىلع كلملا ءانب نوعفريو ةحارلا طاسب نوطسبيو

 ةيدصلالا اللا تاو عش عم ةكلمملا طباور نوبقاري مث ,ةعيرشلا دودح دنع

 ةميوقلا ةسايسلا ةحنجا ىلع اهولمحي لب ءاهنيب اهب قيلت ىتلا ةلزتملا اه اوظفحيل

 نيد ةلاضارلا#زلطسلا انه: لع"ةايقلل ا لهأ "اوكي نلؤباطاةزكلا هءاكيلا وهدا
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 ضر

 ناوكلي ندع يف( تلطملا هلا بيف بع ةلفغلا يف رذع ةماعلل ناك نا

 قرفتم ديحوت يف نوعسي ال مل .همولع يف نوخسارلاو عرشلا ةظفح مهو ءاملعلل

 ام حالصإل عسولا نوغرفي ال مل .مهلمش عمج ىف دهجلا نولذبي ال جل نيملسملا
 ءانيملتتسملا| لاكن آ ةيررقتكي اةعريطلا بيف ام لي قريتي ال ل وشير: تاذ مرادف

 مهزيفلت وأول نقبل وضتع اطر فاق ديط رم لفاظزالا قل شا داعي زب يح راكذتو
 .مهحاورأ ىلع هللا حور بوبهب

 ةيقلتتتع مقامي ىمألا:1ذيهباا وساق انامالل اهثرونيصاملا) ميزت ام وعأنا لب

 ىلا قيمليللا اةيقدستيف نافل نإ ءالإ ةديساو م دقش اهننلاجاصاروتلا سمع لطرألا يم

 هللا اوريصنت نإ ) هللا يصن نم عيمجلا نكمتيل ,مهديضعتب اوموقيو مهعم اوقفتي

 .( مكمادقأكسشيو مكرصني



 6١ه هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لام

 تليف الكرب سيوجاالك مزمل لاس اخد قل فيفا مهو نيف جازي

 قو اهووطمأ اخامانه'هةفيب قاكاذلا ًادطاوضخا د دلع خيبلدت نبطي اولا خر .اهينقعت

 ,مظعأ ةرضملاب هتبيصمو رفوأ ةعفنملا نم هظح ناف اهبف فرصتلا مامز هتضبف

 سا ىلا ةسألا-خؤولعب ساتحا وكلف ربكأفمألا١قديلب#عئاقلا| اعلام هقجساو

 أ تفاضل! يلا اتطنبا لأ, ةعقملا وهلم اسقراالعب اكملت ارعأ هئابلا اجلي
 : نيلجر دحأ ىلا الإ هلمع نم ًائيش لكي ال نأ ةلوذلا ىف رمألا ىلو ىلغف

 سوفن يف ةرقوم قيزقلاو فعضلا نم ةملاس ةيسنج يف هب لصتي لجر امإ

 يف ينافتلا ىلع اهمارتحاو اهريقوت مهلمحي مهبولق يف ةمرتحم اهيف نيمظتنملا

 ,نايدألاو براشملا تافالتخا اهطباور نهوت ملو اهنم وندي نيش لك نم اهتياقو

 نم هتلزنم تقاف لب ,ةيسنجلا ماقم هتعماج تماق نيد يف هعم عمتجي لجر امإو

 اتيفلعتمحا نلوم ملا دلع الج ىاذلا عمال »لاو نيل انك /اهئلؤكش ةتاؤلقلا

 نانسلاارثملا البس ةعيفهتجلا# نيتطسلابلا حن الك نافاةهعسم هاب ودؤلكة بغل املي قلم
 .هيلع ةريغلل ناشنمو كلملا ىلع ةيمحلل نادبم «ةينيدلاو

 موقت نيد يف الو سنج يف كلملا بحاصب نولصتي ال نيذلا بناجألا امأ
 الإ همهب ال تيب ءانب يف ريجألا لثمك ةلودلا يف مهلثف ,سنجلا ماقم هتطبار

 اذإ اذه لزألابلاهدفكدازرأ للا ففي وأ تفيبلاةةلسأ ا ميلاسادل ا لوديتأ !ءاغلتسأ

 دنع اهيف نيفقاو ءرجألا نم نوذخأي ام رادقمب اهنم نودؤي مهابعأ ىف اوقدص
 الو اهيف مداخ وه يذلا ةمألا فرشب فرشي ال مهنم دحاؤلا ناف :رهاظلا مسرلا

 ذك انااههذلاف ايف ا عملا دقح اذا ابتشم لعضفتمة تأ ةلعطلا قمل الك دازغأ الرع هدم

 قفطمدل ' هلع ةلكمل لثك دخلا لحتس ةلاجنا لوالد لامعا ةةيقَضتيف: يذلا اطوكشسإلا
 التخ لقبلا»ةلعلادبب ”نزلشم :اقعنومأةئلأب لغذلا تالا |دلطعاح هنا قعر يفي تحيل

 وأ كلملا دسفي امم ديدشلا رذحلا ىلع هثعبي ام هبلق رطاوخ يف الو هتعيبط ىف دجي

 موقشي اينف”زكفلا'ىسع ةقعبنب'ًامعاب دجي ال لب .هنأش لعب امنع دئارلا صوخلا
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 ىتحو .اهناكس ىلع ةقفشلاو ةمحرملاب ةحفاط دالبلا ةبحمب ةضئاف مهبولق نوكت

 ام ىلع ًاهبنم مهسفنأ يف نودجي ,مهعابطب ةذخأ مرضا هوا كر ورك

 ىتياك ها وح نيا ويتفاظضو فب قيال اب عا وللتاو# :مهملع بجي

 ساسحإلا اذهب مهل رسيتيل .رطخ نم اهبلع سجويو ءررض ةلودلا ةحلصم

 يذلا للخلا نم اهونوصيو .يغبني اك مهفئاظو لامعأ اودؤي نأ تافصلا كلتو

 ةينحملا بعت السلا ديلا لاججإلا ءاالاهق كلما قئازيبكلدايلك كلا هلبلقر سني
 ' .ةيلاغلا ةوقلاو ةيقاولا

 رفويو دونسجلا عمجيو بئاتكلا بتكي نأ ليبق يأ يف مكاح ىلع لهسي
 نم ةناطب بيصي نيا نم نكلو .تاقفنلا لذبو دوقنلا دقنب عون لك نم ددعلا
 امك كلملا تاجاح مهمهت .ءايفصا ةاباو .ءامحر ءالقع .مهملا انرشا نيدلا كئلوا

 ,ةرطفلا نوناق ريطخلا رمألا اذه يف عبتي نأ دبل معاة فنإةاورخ  ةايمع
 ًاطخملا نعم كيلا ظنيت )وي ال اناندح ةففاحمر ناتي توا وياومان ىعارإو

 هب ذي) قمر هلع ف هوتي وأ ةيأر يف ئطخب (لقو ,قئاقدلا تايفخ هل فشكتو
 يف تعقو يتلا أطنلا عاونأ يف لقاعلا رظن اذاو ديف نه يدل لع قاعاد

 ليملا ئوس ةلع نم اه دجي ال اهبابسا بلطو ةيئزجو ةيلك نم يناسنالا ملاعلا
 .هقلخ ىف هللا ةّنس نع فارحنالاو ةرطفلا نوناق نع

 ليقيةرعبلاو ةيمبملا ومميز موب ةقفحلا نار تيادلا نم ومانلا اينه ماكحأ نم

 اييبميلط د نإ جيبتوو خسار لصأ| ةمألا ىفرهل قل نوكت ابغا :ةيعرلاو كلما

 برشملا وأ سنجللا ةقالعب ةمألا عم محتلملا نا ءاهيلع سانلا هللا رطف ةرطف هذه
 عفاديف هب ةصاخلا هبسن رئاس نع جرخت ال اهاريو هيلا ا|نيتيدستاو اكملإ عبس عاري
 كاد عجار» هميرحو هتزوح نع هعافد ةبسنلا كلت يف هعم نيلخادلا نع ميضلا
 هني اردخبألا نلببملا لغأ يدحأ يمري اندع ةماعلا نيب تح | ريتكر هدهمشت امف

 اذه «نييروسلا دقتني يرصم وأ نييرصملا دقتني يروسك ماع هجو ىلع ءوسب
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 ناو ةمألا يف ةمحللا بحاص نأل دالبلا ىف رومألا تامامل بناجألا مالتسا

 :ةلايجلا/ ب تبلطوتعوطلللا هع طرأ ام نا الا ؛هقافسط اكيلسعإو ةقالختارتطازم

 جبل هولا عفاش .هسفن نم هجعزأ ةرم هلمغ ىف ءاسأ اذاف ةيلكلاب هوحم نكمال

 نم ةيلتانبا م اما داو ئرحأ هرياواسألا لا عجرم مشا و كذا

 هيلا تاق 171 اح ا ل ةواادش هوا هيد كاسل سلا وا دل

 .اودعب ناو قئالعلا كلتب هعم نيلصتملا ىلا هليميو

 ده نب صحا ىيفلا ءازمأ عراك قسألا فب اع تن اف زال عل

 ةيبامحو ةراداو ةراخكإ مرِم مطامعأ اولكوو عير وم أوسلَس ثيح :نملسملا ارم

 ميمدلمت تقولو: حاوي ةقشلاوب كايرغلا هالات فااودلت ليصل

 ,مهكلامم ىف مهتكلم نع مههل نولزانتي اوداك لب ,مهتويب نوطب يف مهب ةصاخلا

 ةثوروكلا دامجألاو ,نتاغضلاب اوسحاو .نامرلا اذهل ميدفت عماطمللا هاك وار ان

 انووخ ل داير امج را وستا اذ يأ ةراكتلا فدعا تا

 نا رتكلالل ا ةمعفلاو ركلات ريقردتلاو ةءاسالاب ناكعحالا نال ام لا

 ةقثلاو .ةعيطقلاب ةلصلاو ,ةوفجلاب مهملا نوكرلاو ,ةمطللاب ةمقللا ىلع نوزاجيو

 نا لأ يصف ال ىلادشا ءاكجأل اوتيدي .نأ :ىرضلا ءاومالا نأ اما فعدم

 اقرأ اه هلم نولوكي مفي كاد ملأ مهنادجوو مهسح ىلا اوعجري نأ مط

 كرمي نا ونكي نأ مل نكي لا «تاضتملاوايانرلا لك دو تال
 :مهتادعأ يديأو يا مه ويب

 الر وي جدأ اعد كوع سناعألا وكلاب لطل ا

 مهؤست ةنسح مكسست نا ) مهرما ىف ةبير قبت ملو مهناش متملع دق ( مكنوبحي

 مكنيد ناوخاو مكناطوأ ءانبا ىلااوعراس ( اهب اوحرفي ةئيس مكبصت ناو

 نوع ريخ مهف اودجن مهريغ ىلع هب نولبقت ام ضعبب مهيلع اوليقاور ةكتللاو

 قسما تاسلا طبق [كديلع يكرطقو كسطلا بف دلا هت ارصا |يضل
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 مهقدص انضرف ول ةعيبطلا ئضتقمب مه يه مهاح هذه ,هجو يأ نم هتحلصم

 مهدالب نم نيحزان اوناك ول بناجألاب كنظ انف ءرخأ ضارغأ نم مهتءاربو
 قيرط يأ نم يعملها ول مه ريغ ضرأ يف اوبرضو ةقافلاو رقفلا نم ًازارف

 |ولعاو.ءازإلليإو ىايزريطق,اوأ لوقا” ءأزلتتو اوي ذك أ اوقديص هليصحت 'ميتلغا ءازشو

 قرط امل نودهمي مهممأل دصاقم نومدخب هلك اذه عم اوناك ول وأ اوناخ وأ ةمذلا

 تناكشلا: لاذ وولاك) اياه لقت [طقازلا وجدول جب عقلا ىاطقألا هلا هايف وؤقو التولا

 ككليي ةليفزل اى ةديحلا نع داخل 2 يف نودجيال ةيمالسالا كلاملا يف

 لاونجأ لثبت يتلا ميراوتلا عبتت نمو ('7(ةنايخلاو شغلا ىلع ثعابلا اهنم نودجي
 نا ىأر .هدابع نوؤشب هفيرصصتو هتقيلخ يف هللا ةّنس نع انل يكحتو ةيضاملا ممألا
 فرعت امك اهقح ال نوفرعي اهنم لاجرب الا ةنوصم تناك ام اهتطسبو اهون يف لودلا
 نمط نم ال ويلا فلم ناو بفغم شي وتس اش كأنما: ناك الور وتسجيل

 هلعيلإ و. ايدو ألان كلا ول اه الإ طاطخم الا ة وه يف نطقومال وراك اكف

 باريس | ديب هود ليك قب داق كيني غاق طا جأ وعزت اقدلاا تئاظؤلا»اىلا ابا
 تاسفانم اهاعأ نولوانتي ىتلا ةلودلا نيبو ءابرغلا نيب ناك ا: نضارطح راثالاو

 دلت ىظ لايم نات نار طيفشيط اي اطيق دوه وابل انرم تامر ان اهشلإاو

 ببسل ةيعيبطلا اياجسلاو قالخألا ضعب ىف داسفلا لصحب امك معن
 ,ةمألا وأ نيدلا ءانبأ ةيمح يف روتفلاو فعضلا لصحي كلذك ,ةيجراخلا ضراوعلا

 حلاصمب مهنم ءامظعلا ماتها كلذب صقنيف مهتمحر مو مهتقفش ىلع صقنلا ًأرطيو
 نومدقي ةلاحلا هذه ىفو اهردق قح مهلاءعا ردقيال رمألا ىلو ناك اذإ كلملا

 .داسفلا برضيو ةمألا ماظن ىف للخلا عقيف ةماعلا مهضئارف ىلع ةصاخلا مهعفانم

 هببس نوكي يذلا ررضلا نم ىفالتلا ىلا برقأو فخأ هريض نم نوكي ام نكلو

 ىعديو .مهتوآ ىتلا دالبلا ىلا نوئيسي نيذلا بناجألا ضعب ءانه ةفينعلا هتمجاهم يف يناغفألا دصقي - ١
 .ةيبرعلا ةيموقلا لظ ىف دالبلا ديلاقت نومرتحي نيذلا بناجالا ىلع مويلا قبطني ال هموجه نا



 ةقحلا ةدّمحملا ّبح ىف هللا ةمكح مك

 هنورق نم نرق لكو .رصبتسملا رفسو .ربتعملا باتك يناسنالا ملاعلا
 ىحملإلا ملقلا هطخ ام لك ىف انلو ةلمج وأ هيف رطس سانلا نم ليج لكو ,ةحفص

 .هرياع

 ,ةفلتخملا اهراوطأ ىف بوعشلا لاروع اكن انفوتو دف طل ليي و

 ىف تراجإول ل امتلا رست 3 ضار قر لع اغأ رف هك

 قبي ملو ,.اهموسر تفعو تروهدتو اذه دعب تردحنا مث .رظنلا حراسم ةعفرلا

 تس © ءذكلا فل قف تناك لاح اكو شب اح لاو تاز انو لإ

 توما ولا ةماهلا ناكم ىناسنالا عاتجالا نم تذختاو زمارتشلا ع

 ل لل علل رطل يل داك ام ايم 1 ب اين بلل

 .ةوقلا قهاوش نم ىبنلاو رمألاب ملاعلا ىلع فرشيو

 هياكل ات افا راوط لكل نو علا كف ذل 200 نس اسال 0

 نع ةلفغ يف وهو .هركنا اذا رخالل ضبقنيو .هبجعا اذا اهضعبل طسبني ليثافلا
 نآك اذكس للان احبس : لق ببسلا نع لئس ّنإف :اهيالقنا ٌللَعَو اهروهط أشنم
 هب سعتيف سحنيو .ءادعسلا هب دعسيف دعسي تخب الإ وه امو .نوكي اذكهو

 .ءايقشألا
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 كابل طيملا مكب عرس ةناولضت جابك مكابتبامو مكارمأ :امفارةغللبلا هتيكلحش .اوعبازو
 هلل ناو قمراملا ؟(ىسراملا اويزجت لا ماوس ملأ ءاوملعت ملأ ءاورت ملأ ,نيلفاس لفسأ

 .نوعجار هيلا اناو



 كلذ هدبع دمحمو ىنيسحلا نيددلا لام

 راما فيناشناالا سين اعني ام ةلعأ ءاقشلا نم اهيف ىناعي وهو رخآ ناويح حورب

 انس الانا اذ

 نشكو هراتاوكلإا ده رتفلا سطل ]فصلا لف ةاعيغ البإ اجرا لجعل ساعت وا
 ا و ل دق

 ل فافششإو .عطقنيال فدخ املا سطح رفا لا لح طع نمأ لوز الكا

 ,لئاغلا باينأ نيب عوقولاو .دئاصلا ديص يف طوقسلاب هدعوت ةظحل لك لوزي

 ام ةياغ نيبلاطلا نم ريثك غلبو ءاولاني ملو ءالعلا بلط يف ريثك سانلا نم تام

 اوضرو .لومخلا اوٌتر نم ءالؤهو ءالؤه فاعضأ كتفلاب كله نكلو ءاولمأ
 هللا هديأ نم ثعبت ةيكزلا حورلا تاثفنو قحلا ثيداحأ هذه ةيناويحلا ةايحلاب
 اناف4دفاقلا فدا نيظاملا» يأ _اهتفاو هراكللا 'ةنقلوادسا غلا لقفلا بطن طفوَو

 :ءاركلاةكرغ ابك تاما اماو:لتطو

 قارس رمثكا يلع وعم «الوانعلا يزل قشير خا للنجف

 وأهل احلا "يشي اوانلاو. قيكتارفلا وأ ؟:لئا شالا لقا دآلا د. :تفواهاك از ةولعلا

 هباهتو سوفنلا هاشخت ام ىلا اهنم داحأ جرخ ىتح .ةيامحلا ةوقو ةيركسعلا
 !:فمتح نن تئلباالا ةنيطقأ 1 يعاب" فلبدا هتعولا'كلاسلا للدكب ركلاشو !يفؤباقلا

 ؛مه ريس عيمج يف: ةيلزألا'ةيانقلا قلع امغالا خم

 يف مهتايحل نوقفنملاو ,يناسنالا عونلا وأ ممألا ةمدخ يف نوناقلا ديرب اذام

 مهكراشي وأ ةلملا وأ ةمألا ةعماج مهعم هعمجت نم ىلع اهعفن دوعي ةحداف لابعأ

 نا ةءدابتضخ ىلا ةتدس رط فلا 'ءابتتس قع لكلااللا "كحق 2: ميلا عيزملاجف

 هلام كدب ع ورم ىلرحالا دودنملا غار روطتتكر حلالا طير كلها قدا هلو كأ

 لججأالا“نانك نإف ؛لمعلا نم ةياغلا ديفتسي هنأب نظلا حجار وأ نيقيلا دعبو هتاذ

 ,ةيندبلا كم اعينطاوقلا ةدهانم ف دفني رمعلاو ,؛ةيحورلا مالآلا 50 اطل ف بهذي

 نم .مهتلم ىرذو .مهتدلج ءانبأ يف دجوي ناك نا ,مهامعأ نم نودصقي اذافف
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 ناش مش نايس اع اراض( ليك مكاماامز مكرم فقتل ايلا يكد
 هدفا اريمللاا ىملا قييقدم غلا السيل ءايطاوبهو اهدوعص ىف ممألا كاس ايلف لولا

 مهسئافن نم اولذب اميرو ءاودهاجو اودج اهلثامأ نم داحآ يديأب ناك امنا

 ًاركذ مالعألا كئلوأل ىريو ءمهسنج ىنبو مهبوعشل دجيلا ليصأتب اوزاف ةليشاقاو

 اوفلاخي ال مهو ةماركلاب فلخلا دنع ازييمتو ,دمحت بولقلا نم ةناكمو عفري

 ىلا رابتعالا هقوسي دقو مهممه مهومدقت امنإو ,مهئامدو مهموسج ىف سانلا

 ,مهذخأم ذخأ اذاف ءركذلا ديلختو ءانشلا رامث فاطتقا يف ةبغر 520

 .هرظن تحت ريسملا أدبمو تاوطخ ضعب وطخي داكي الف مهقيرط ىلع ماقتساو
 رودس عمد ديم مالكتاو «ةدو دعت وقرروا ةعطتسسردابأ ف ةمادقا عت ىتح

 بالط نم .ءادهشلا روبقب ةسرضم قيرطلا دهشيو ,ةقوقدم رودصو .ةروثنم

 لادغد او تاناغ هلاوديعوب:اهكولسي نع ضيع الو هجاهم يف نيجهانلاو قحلا

 .اهقارتخا نم هل دبالو ,مغارضلا ةرحيزو داسآلا ريئز ىدص اهنم هيلا عجري

 ,اهاندأ رطاخم ةلواصم تاشهدم تاشحوم يىللاعملا بلاطل فشكنت اذكه

 لع صك مه كيضياو همرع روع ةراتق ءاهالعاو اهاضنأ فل رغلا تكاد

 هنطع ىلا حوري ىتح ,هلاثمأ عتارم يف عتريو هيلاح أوسأ ىلا ٌدتريو ,هيبقع
 هتصاخ يف صخشلا نا يملإلا مالإلا هيلا يحوي ةراتو ءمدعلا وهو هب ايلول

 لامعأب عادبالا ةروص اهبلاطت .هعومجب يف ناسنالا عونو اهتائيه يف ممالاو
 لاوهألا ةبلاغمو ,ىوهت ال ام ىلع اهلمحو ,يعسلا يف سفنألا داهجإ اهنود ةفيرش
 ريكا اكسل فا نود ا اا ا ل لا
 .ةميزعلا هل ثعبنتو ,ةمهلا هيلا عفدنت ام ىلع دعاسم

 لإ ا ندع ثا ع سرد اقع نيك هما حالا تايم شا ءاشما دع نأ

 لاما ف ةدسن الإ ماصينملا هديؤر حل معلا ماض نا اك اهرهك لع اضرح
 قيام انت اين ناسشنالا "لكل لاح نع: ريثكو :زضاخملا عاتقإ لغ ارازعغإو
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 قييسلألا:قالطننإ وت ىلا ةهقحتسل عدي ةيدأج_مهمهاو بمحلا نلاداشا مثيلا: ةليح

 ,ةظقن.نم ضوبن وأ ةعفرو دج يف اهلل اببس ناك نم لك ىلع ءانثلاب ةمأ لك يف
 م ملع ىف مدقت وأ ,ةليضف:ىف لامكوأ .ةوق دي دجت وأ .ةملك ديجوت وأ

 لكايهملا هل نوعفريو .خيراوتلا نوطب يف هتحدم نولجسيو ,حاولألا يف هنومسريو

 ارض رقت, دج اهءادبآلا نع ءاهنألا:هلقانتي اديطعلا ركذوملل ناوظنخكيو لت الالم

 .ملاعلا ضرقنيو

 تفقم ليغ نايححس ا ىف ترضق نا ل لماجلا ىح ةمالا تدح نإ

 نوؤش تطبهف ءاهبطاعت نع يديألا تضبقناو ,ةماعلا حلاصملا يف يعسلا لقو ؛ممهلا

 «تدامو تقرتقاف .ةمدلا

 نكمل ةكمالا ئدل ىوتسا اذاف ءببسب ثداح لك نرق هئاش لحي ل ىأ

 اهنخ دقفو ةدضفتملاو ةحلصملاو ,ةليذرلاو ةليضفلاو ساو بيطلاو ,حيبقلاو

 ازدقم يدك لو اع فرعت مو ءاهردق قح نيلماعلا لاعاد مو ,زييقلا

 وتم اب ةفاكن نسا دس ناكر «تالاكلا لاكلا لآ ل عدا

 ناك اذإ ءتبثت هل للاغلا ةوطسو ,مودي هل ملاظلا ملظ ,نيبلاغلا بلغتو ,نيملاظلا

 نيف اتم دج ةيدناخ دمحلاب ناضنلاو ىفاتغتلاب اسعالا ايه يلا

 وهف :ةفيررشلا .ساسحالا اذه دقف امأو ءاهذاتنإورايمصيلخت ةافاكملا نه ىدرما

 :كالطاو تزوملا الا مل "نقع لاب تل

 نولعألا ابنلا) نفسي :ةيئاشتالا نيوقنلا ناغ ةمن ةيحل ادع دلل

 فيكو .( كركذ كل انعفرو ) هل لوقي امف هيبن ىلع اهب هللا نتما دقو ,ناسنالا ىنب نم

 لاببعألا عي ثدحتلابب اهتجتعتسلا هلا مس دقو ,ةعيبطلا هب يلاطت اقم نوكأ

 .(ثّدحف كبر ةمعنب امأو ) هلوق يف كلذ هيبنل غوس امك .تاحلاصلا

 ةمالا نا ىلع ًاعطاق ًاناهرب دجت ءاهاندأ و راهاصقأ ممألا خيراوت ىف كفرط,بلق

 ,اهماوق هب ام تدقف .ةليضفلا نأشب اهيف يردزاو :ةيلاعلا لامعألا يق تسخب ىتم
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 نع مهدصو .مهدصاقم يف مهتعناممو ؛مهماليا ىلع نوكلا ثداوح دعاسي

 عيرقتلاو موللا حارج مهبف نخثيو ,نيضراعملا سفنأ ىلا هريخ عجري اهف يعسلا
 مهدج نم نوغتبي يذلا امن ةلزانملاو ةحفاكملاب مهعفادي وأ .عينشتلاو ةتاهشلاو

 ملو .ءاوهألا بلغ يذلا يوقلا ثعابلا اذه اف ,قتي ملأ الو ؛ىنتجت ةذل ال .مهدكو

 .ءالبلا دهج هفعضي

 هيف ةصاخ صخأ وهو ؛ليم لك نم ئوقأ ًاليم ناسنالا يف هللا عدوأ معن

 هوجو نم ركذلا نسحو ةقحلا ةدمحلا بح) وهو .عاونألا نم هريغ نع اهب زاتم
 يبل رول ايروأ ناكر قي هعيوز يأ اهم. ةردمجلا كح نم راب مات ارنعب لوقأ يل قحلا

 ,رارسألا رئارس نطبت عم .رايخألا رهاظمب روهظلاو .ءءايرلاو شغلاو روزلاب ءانثلا
 ةرييعللا .ةعيظل هابي فورد ىطفلا هلالتعا رهعير يرعب زانغا ور .لاللحألا_ءيسأ زيرو اذه قاف

 ياسو لايكلاج هني صخبقلا|جرق الكو :ىنابيفنلا ءوقملاو..ىناحورلا ءادغلا له

 د ل لال لراس
 اذه ىف هل ىري لضافلا نا لّمأت .لامعالا لئالج نم اهديفي اهف عسولا لذبو
 اردقجم نجلا, ةباببت ىلإ متدالو ونوم دودحلا لجألا امهنربصقأ نيلجأ ماعلا

 ديفنل رنيثا حلاصلا هلمع نم مجني امدنع هتيادبو ,ةياهن اذه نم دعبا رخالاو

 ننم.هربثأ ىحسمي امدنبغ لجألا اذه.ةياغو .يناسنالا عونلا ٌّمعت وأ هتمأ لمشت

 اهندب يف دوجو : نادوجو ةلضافلا حورللف ,خيراتلا تاحفصو سوفنلا حاولأ
 لحم حور لك نم اهطولحب نوكي ام وهو ,نادبألا عيمج ىف دوجوو ءصاخلا
 راق ىضلارعلا ديوحتملا انهو جلي وطلا_لجألا ز ذه ناءوينب زازلوإ ,قيحيتلاو ةماركلا

 ىندأ وهام عيبي نا ناسنالاب قيقحو ''7زكلا, دوجولا كاذو ريصقلا لجألا كاذ نم

 .ريخ وه يذلاب

 يف عضو هلاك هب ام عون لك بهو يذلا هللا نا ,رصصقاف مالكلا ىب لوطي



 فرشلا

 اهات ةقيقحعتا اق“ مه رثكأ نأ الإ: .عمانلا زم ةفلتخم ما رقأاهبيتفتيم 'ةعلك

 ةفرخزو «ناينبلا يف يلاعتلاو ,روصقلا دييشت يف فرشلا ىرت ةئف ؛نولفاغ

 ةئسفو ,تابرعلا بوكرو .دايجلا ءانتقاو :مشحلاو مدخلا ةرفوو ناردجلاو طئاوحلا

 | ناؤلاب ب ردسرتلاو لاب اذتعلا/ ذيل ةععاملا"ةيسبا ىف ف ازطملا نأ طوع اقارخأ

 ب ,ةيركلا راجحألاب ةعصرم .ةنيقلا رهاوجلا ىلحب يلحتلاو ءاهعاونأو

 كيبلاك بترلاو ٍباقلألا يف فرشلا ليختت ةئففو .اهوحنو درمزلاو توقايلاو
 فنصلا نم لوألاك اهئامسا ولعو نيشاينلاب ةفورعملا تاماسولا يف وأ ءاشابلاو
 لسا: لاف هتلتللقا ليغ 4 رت كلنا الخ ,ةينالفلا 0 0س 0 7

 خش م اشلخو + اطيل وضانساولس المعز لع ايبا تلا هال ادعي

 نونعي نا هلاحل حصو اممم ًاراخفو ينال ًادحب لان هنأ ك كلذب نظيو .ناملغلا

 يستكيل لوألا بهذي امم عنشأ بسكلا يف بهذي رخآلا دجتو .فرشلا ناونعب
 .هلاثمأ هب رخافي ام كلذ نم هل نوكيل وأ .ىلحلا لمجأب نيزتيو ,بايثلا عيفرب
 ظفلب اذه هلاح نع ربعيواهبف ىنادي ال ةعفرلا نم ةجرد هب غلب هنا ليختيو

 عطقيو هليل رمسي ثلاث مهنمو هانعم نم ةقيقحلا لصو هنأ مهوتيو ,فرشلا



 قثولا ةورعلا لفل

 نوزهطوارغاكلا زا ولج هلؤ.«ىهأ«قعذال يك تبتح دا ءامتؤادبا طنا از /اهاوق

 .معنلا لاو

 يتلا :ةرهاطلا ةباصعلا هذهل ركش ةملكب اذه ىمالك متخأ نأ ىننكمي

 اههدفنت#لاعا كيكو :ءارطتلاريفس: دلع ثففاؤو .ةلتمملنلاتاعؤألا ةذده ق١ كطاثكأ

 هلالي فاففاوان ل مؤ لاك دعا قطا 6 اذار وز للسلامللا كلا رجب لو ةوعمتللا

 .ريصنلا معنو ئلوملا معن هّنِإ اهدصاقم دييأتو اهامعأ حاجن



 ١ هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامج

 ماسولا ناكو ءيرشبلا عونلا نم ءالقعلا اهتقمي هلعف اهمدقت اذا رابتعالا هب طقسي

 .مزتحا امن قيع'ةمالعو بس اك رتقا نأ كِلَع ًانآَوْنَع :بقللا وأ

 ئذلا ياراتملا ناط#لا ,فيقبب كفاؤلطلا "كم كنا اف نظن هل وطي رخو بظنا

 ةقيططظلا» نشب اةعيذو اهي اكتج [رطحنو#ابقلا عايط و« ةيقكر لات" (ةثوالول دسأتلَواوغأ بقل
 .هتلم نع ةعفادملا يف توملل هحورب عفد امدعب هتلود يف ءارظعلا نم ايلعلا

 ىف ءارمالا ضعب ناو .ءءاقدصالاو ءادعالا هل دهش امب ,هنيد ةملك ءالعا ىف دهاجو

 ةيرد مهل ءازج زيلجنالا ةلودك ةلود نم ةفيرش باقلأ مهلع تقلع ةيمالسا أن

 نسم ةللظ»لا او ةكت» ئدخ» عهادالب م انتسقالل ا هتادعأ' نشأ يعتءامأ ومداد

 ءاهبنم مهجورخل لئاسولا داجيإ يف دهجلا نودباكي نالا نيملسملا عيمجو ءمهرايد

 كئكوأ او دك :جيبدط هعقاونسم ختم ئازاغلا' اتهاب«ئاذخ ردن خم»ل اهليللا: قاوم جلب
 فرشب فرشي ناشينلا نأ كل تبثي نيعقوملا نيب رظنلا عجر نظأ ,نيعودخلا
 :ةطوتنب اطقسيو يلع ًاليلو«لعجت يذلا لمعلا

 ةملعملا بايسثلا نا نوملعي الأ ,مهفالتخا ىلع نيمهاولا كئلوأ ّرغ اذام

 ًانسح ًاركذ اهبسبالل تظفح يتلا يه .جهملاب ةنّولملا ,عيجنلاب ةاشوملا مدلاب

 مه .مهللمل دجلا بلط يف مهئامدب اوجّرض نيذلا نا ,ئحيميال ًاديح ًارثأو ,عطقنيال

 ملأ .بولقلا رطاوخ مهلضف ىلع تعمجأو ,تاوصألا مهركذل تعشخ نيذلا

 تاملظ يف مهتايح تبهتناو .ٌبجلا تابايغ يف مهبحن اوضق نيذلا نا مهملا لصي

 ىلا« ههركذةاهسا نيذلا مه: دوجوم:دجم  ظفحا وأ بولسم قح اجلطلا ءنجتنلا
 يف اوناك نيذلا نا نظأ»ءامسألا عيمج ىلع. مهؤامسا"تلعو :نلعألا نسمشلا:فرش

 نم سانلا ىلع نوفرشيو .مهقئادحو مهتانج ىلا نورظني ةيلاعلا تافرغلا

 نكي ملو ركذ مط قبي مل ءاولان امب عتقلا ىلع مهتايح اورصصقو ,مهروصق تافرش

 كئلوأ مهتع فلتنخي الو :مهتويب رئاود:ىف روصح وه ام.الإ ءنأش .مجتايح يف مه
 اوبهذ ,جابيدلاو زخلا للح نوستكيو هفرلا فراطم نوبحسي اوناك نيذلا
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 زلم اهب لصحب وأ ,باقلألا كلت نم ًابقل اهب لاني ةليسو يف ركفلاب .هراهن

 نا عا اع راك اننا انتي قت ابرلا ودع اونو اح ايداابفاول
 ' كلل دلهي دنا فولامأ .اطيعكوت هللطكو زعموا مثلا ريل ةعاوأ نالت بارع

 !فدتقلا

 نكلو سانلا نم ريثك ناهذأ يف قئاقحلا ماقم ةمئاق ماهوألا هذه ئرن نحن

 نع مهفارحناو مهئاطخأ كاردا نع اومع ىتح .مهيف قحلا نيع تسمط اهنظن ال

 سحيال .هروحو هنادلوو .هروصقب ىهابملا هسفن نم دجي اذام ,مهمهو يف باوصلا

 عيمج نم هيدل رعاا ره ىلا هتاذف ءلقعلا هاررصتب اه لعأ اهن راك ' هنأ نم
 سيلو .هنع ىبنجأ وهف هلصح ام عيمج ناو .لامكلا نم ائيش دفتست مل بسك ام

 .هقاف وأ هغلبم غلب نمم ًاريثك نا ىري الأ ,هليصحت يف ءانعلا ةبسن الإ هيلا ةبسن هل

 مل ناف .مهتاذ رهاوجو مهتافصب اوحبصاف ؛مهيدياب ام رهدلا فورص مهتبلس
 مو ,ةلفاسلا تاقبطلا كلس يف تطرخم ا يناسنالا لائكلا نم بناج ىلع نكت

 .ةناكم سوفنلا يف الو ةلزنم بولقلا يف مه قبي

 نكي مل نا هسفنب ىلخو هنم دّرجت اذإ هسابلو هيلحب رخافملا هب رعشي اذام
 :لأرول ءازوشب ءارقفلا ةارغاو ده نوكبزالا رول اككلا ورم ةنيوورةليضنلا ني ةبله هتاونل
 ,دحاو ناديم يف ,رودخلا تابرو تايناغلا عم لوجي هنا ةرخافملا دنع هرس نم دجي

 دوعصلا وأ هتمسو لبق نكي مل نا ,هماسوب بجعملا ؛هتبترب يهازلا روصتي اذام

 عزن وأ ,ماسولا بلس ول هنا رعشي سيلأ ءلجبي لامك وأ ؛لجت لاح ىلع .هتبترل
 جذسلا ضعب دنع ةماركلا لان ناف راقتحالا نم هتلزنم ىلا دوعي ؛حاشولا هنع
 ةسازكلا ذه ن وكي الأتي بقلملل ال قيقلإ ا ظثي كلو نرسل عهيلعرولعم جبقللاو

 .بولقلا نطاوب ٌسمي ال ًارهاظ اغا لب ؛لاوزلا عيرب اضواع

 فدقعلب لمعي قبيس اذا ىظفلا عي عفتربي نآشزتفيريثلا باقلألا هله معن

 لاح اهلثمل نوكير امك هيلا ًاريشم وأ هيلع ًاليلد بقللا ناكو .هفرشب ملاعلا مومع



 ١4 هديع دمحمو ىنيسلفوج ب نل| لاح

 نم ذاقنإيك ؛ةماع ىناسنالا .عونلا ىف وأ .هتلم يني وأ هتمأ يف نسي رثأ هل نوكي

 ددّوسو .قبس دجمب ريكذت وا ,بلبس قح بلطا سنت وأ :ةلاهجل فشك وأ .ةكلنت

 نيسررب ةيحتجوأ ..ةيبب ريل داشرإ ىأرتلفغ نم ظاقبا وازع نف قطايتإ وأإ. قلع

 ةدابعإ ىأ,ةطيار ديدجتو :ةملك عمج وأ :لوقع فيقثت وأ قالخنأ بي ذهت,وأ..مغي يش
 .ةريغل ةموصخ وا ةيمح داقيا وا .فعض نم لاشتناو .ةوق

 كاك لو قي رشلا ويف نامت يده نع تاما لالا يطلع دارو

 لا تاتي تاك ورب بالا و مواد يس و .خاوكألاو صاصخملا نكسي

 نيب ددرتيو .داو لك يف برضيو ءضرألا زشن دسوتيو ءرقفلا بارت ىلع تيبيو

 ءايضو .هلاك نم ءاهبو ءهلضف نم ةنيزو ,هلمع نم ةيلح هل اذه .داهولاو ىبرلا
 هلو ةساتسحلا رعاشملا هفرعت .ةدتفألا ةهئاتو ,قائلالا ةلاض هلا ىدع دج

 هجور مال بيع |ضقتت الو هنبلا ةرياطتملا كولتلا تاراد هس.

 داك ل. هاو روتو رهاب كامو ةةقئاز ىطامو ةقئاش تاق عسا دنظإ < ل

 لمعلاو ءبيطلا ملكلا دعصي هيلا ءرصبي ىتح رتسي داكي الو ءرهظي ىتح ىنخي

 ةهبج يف ةقرشم ةزعو بولقلا يف ةبيط ةايح .نييلع ىلعأ ىلا هعفري .حلاصلا
 .(نوسفانتملا سفانتيلف كلذ ىفو) نامزلا

 + تارت فينا كلا شعل بسانلا حاشا ما يلع
 راونأ الو .هلامعأ راهزأ مهراظنأ يف قورت الو ,موللا ماهسب هنوفشريو هنسلالاب

 ىلع بابكنالا نم هوفلأ امل ,مهساوح ىلع اهتبارغو ,مهمهف نع اهدعبل ؛هرهازم
 [ فاخر دقو ادب اهوينسعو .افرت اهودح ىلا ىلساسلا فسادا

 مدرولا ةحبتاب ندم رقت لعجلا لكم مهلتم اعإو ,ءالقعلا اهم عئارشلا اهتفشك

 وا ء.مهط قالخ ال ْنَم لضافلا لماعلاب رخسي نا دعبيال ءرذقلا حئاور فلايو

 ,نوريضي مهحلاصمبيو يا يسنلاب مهنكلو .هل ةمذ ال نم رارضالاب هدصقي

 نا ةيبيشلا ةرملا تدب اذإ نوثبلي ال لب .ىمقلا اذه ىف نامزلا مهلع لوطي. الو
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 ءاينوبلا ىلا وءابجر سس هلع يالا ا زجأ. اعبصب نسال و دهر اقر. هيتيسكأ: رهكم) جربها

 _... .اهنعاوفشكنا ىتمو

 ةبتر لصحو اذك ناشين لان هناب رشبلا ىنب نيب ركذي ادحا نا انعمس له

 دابأو .حفاكو دهاجو .عضوو عفرو لذبو ئطعأو ؛لمعو ملع نولوقي معن ءاذك
 لاهو رنعتكيسإ ركقنا ذاع اتق للا علان كانغجلاء زج الذ لك ايقو اعماياقبأو

 رايت ءبفونلز ألا: نويل انوا ينيب هيلطر هلبأ ل رزلل وأ نيمقافل فاك نإ ايلا طخ
 اوغلب ام ملاعلا ءامظع غلب لهو اهسبلي ناك بايث قرخ يف وأ ,هنكسي ناك رصق
 نولاني ام عيمج ناكا اومعنتو اوهفرتو اونيزو اوديش امدعب فرشلا تاماقم نم

 موق عدخ .ىصاونلاب اوان اجرا وبلسم | ىدشكا# فد زد كا دعب كاذيك

 كلتب خعاشلا اهدجب اوعابو مهدالب نوؤش يف اوطرفف ,ماهوألا مهترغو مالحألاب
 ةناكم نم اوقر مهنا مهرئامض مهعواطت مل ناو ااومغز وزءاحلا مسلم ال ىلا عايسإلا

 .اظردب دلع تاق ىاتإ نم 1غ0او بتول :كاوإ فالف امدح مين ايظا ناكادلو قرا
 رطاوخ هب مهفتعتو .مهرئارس هب مهثدحت امل اوغصأ مهنا ولف ءاهلهأ ريغ اهانو

 دعبأو لزانملا سخأ يف مهنأ اوملعل ,مهب طيحي ام مهراصبأب اوقمرو .مهتدئفأ
 ,هبلط يف باوصلا ةداج نع مهروجو فرشلا ىنعم يف مهأطخ اوكردأو ءرجازملا

 اوحرطل .مهيرارذب راعلاو لذلا نم قصل امو ,مهاطوأ هب تئزر امب اوسحأ ول
 يولطا ةلاعتأ اقافخ ا ةوفترا فانيلا كارطأ يللا ون تناط اينو اراد ذلقوإال قناع اقرا

 .قيقحلا فريشلا

 نيف نيلفاكلا (لقلع اهتدانتسلاوزا نتا ريثلا صف مكا مو ون قوزع الفرع
 ءذبلقا ىلع الاب عدي ئم:الا اهمهقا:يف تاترنا نإ زقيناستا:ةلكاشأ يذل, ليسيلو ءرعبلا
 .ةواشغ هرصب ىلع لعجو

 راكفألاو رطاوخلا هيلا هجويو ءراظنألاب هيلع موحي .صخشلل ءاهب فرشلا

 هبلاط هيتأي لمع ءاهبلا كلذ قرشمو راصبألاو رئاصبلا يف هنسح قوري لامجو



 ديتسملا كاملا ةظلسو ٌةمألا
 «نوملظي يعقل اوناك نكلو هللا مهملظ امو»

 ايراتع و0 رامات اول و دمك لاو: لحب وتس رش لطا رشل يلا ةمالا نأ

 0 ا رع ل عدا لوح ول 0 ا جو 7
 يس اقل افاكمإ دير انا دنتو ءامال مك ءاط يشنون
 اللا روعي افلملاو د داتسا ةووست جلال طيصب كلر ات لا

 اهبلع ضرعي ام لكو .لذلاو زعلا اهبوانتيو ءرقفلاو ىنغلا املع لدابتيو .لهجلاو

 ًالانع اهمك ا ناك نإَف مكاحلا لاح مباَت وهف ءاهرشو اهريخ.لاوحألا ةاذه.نم

 طايل ةيألا لباس, بطلا مرقة ةلضقللا عيفرروةةعنملا ىلا '"لعأرلا كتم اكواد

 نئفتلل ًاباوبأ اه حتفو ,ةورثلاو راسيلا قرط اهل دّهمو ملعلا رانم اهبف عفرو .لدعلا

 فرعشلا حفز نيموكحملا دارفأ يف ثعبو ,ةايحلا مزاول عيمج يف قذحلاو ,عئانصلا ف

 ءاباو ةماهشلاو ةعاجشلا نم ةفيرشلا ايازملاب ىلحتلا ىلع مهلمحو .ةوخنلاو

 لبس مهل أطوو ,ةزعلا نم ايلع ةناكم ىلا مهعفرو ءلذلا نم ةفنألاو ,ميضلا
 نقل هوقو م رجؤا لق علا ليه وطيز اع األ اهدح ار

 ةنابلجلتغلا العوني ,ةماملا [لفاس 1مبطلاا+ قست ًالغاتبت ان كاحب ناك ناو

 ةمألا ظقسأ ,ةعيبسظلا جوعلم..شفننلا سيتخ :نانبجلا قيمحأ يأرلا ثفيعتُ
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 سراغل دمحلا الإ كلذ دعب مهعسي الو ءاهانج نم اومعطيو ءاهفاطتقال اوعره

 رظن يف اه ةميق ال تلا فراخزلا كلت يف مهنود ناك ناو .ةرقلا ظفاخو ,ةرجشلا

 ةئيسلا ىلع افسأو .ةئيطخلا ىلع امدن مهنم طرف ام ىلع مهباقع نوكي مث لقاعلا

 مادام فيرشلا لمعلا بحاصل ةماركلا هذه ةيطألا ةيانعلا حنت اذكه ,مهنادجو

 هنم تضاف يتلا هئايض ةعشأ بجحت مل ماعلا اذه قفأ نع هسمث تباغ اذاف ًايح

 مدعلا باجح فلخ ئراوتيو تومي هنأ معن ,تارينم رودبو ,تايداه موجن ىلع

 ةمعنو ؛هبر دنع قزري يح .ةنسلألا ىلع دهاش ةدئفألا ىف مئاق هنكلو .همسجب

 :ةولماعلا لطفل نفاخ ]هاب ؤكرالل عمو دلتا



 ناغفألا عم داحتالا ىلا سوفلا ة وعد

 «(مهتملك عمج اريخ موقب هللا دارأ اذإ)»

 اهبراشم يف اهادتعاو ايناطوأ ماد يف اهقدص ةيسرافلا دئارجلا نم انرس

 ناسللا ىلا اهلقنو انتديرج نم ةمهملا لوصفلا ضعب ةمجرتب اهماتها ةّرسم اندازو

 نام يلا مظوتسل !”افلتلسا و .نيملسلا راكفال ايت دفا شن ا راتلا 101

 كرك اضرصتخ ,اكشلا 0 دلك دع يف صلخم لك نمو انم اهلف .مهريخ

 يف ةدئافلا هب معت امم مبوقلا جهنملا اذهو (نارهط) ةنيدم يف عبطت يتلا (عالطا)

 اهناكس ةنسلأ تفلتخا ناو .برعلا دالب دعب اهعيمج نإف ,ةيمالسالا راطقألا عيمج

 ناسللاك قرشلا يف يهف .ةيسرافلا ةغللاب نوقطني مهنأ الإ مهبوعش فالتخاب
 مهحئارق هب دوجت امب انراكفأ اوززعي نأ اندوب ناكو ,برغلا يف يواسنرفلا
 قلعت اف اصوصخل ,ةيلاغلا مط وقع ديلا مهد تو ,ةيفاضلا ىءاهداو ةياشلا

 قافتألا قى امسك ,نيملسملا نيب ةيلملا ةطبازلا ءايحإو ةضالسالا ةدحولل ءاعدلاب

 .نييناغفألاو نييناريالا نيب

 دحاو لصأل ناعجرت ناتبعشو ؛ةدحاو ةرجشل ناعرف امه ناتفئاط ناتاه
 ةّمحلا ةنايدلا يف ًايعاتجا ًاطابترا امهداز دقو .ميدقلا يسرافلا لصألا وه

 سلا قش لا يعدي رجلا فالخلالا 0ع
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 بلجو .لهجلا تاواشغ اهرظاون ىلع برضو .نارسنلا يواهم ىلا هفرصتب
 ,ناودعلل ًاباوبا حتفو ,لدعلا ةداج نع هتطلس يف راجو رقفلاو ةقافلا ةلئاغ اهيلع

 ضفختو قالخألا دسفتو .ماظنلا لتخيو .فيعضلا قوقح ىلع يوقلا بلغتيف

 ةحايقلا .لودلا تل ريستتو :نيفماطلا ناطنا ابنلا ادعس سلسل لع لو, هيلا

 .ةمألا ءاشحأ يف اهبلاخمب

 هللا دارا وباين عقر ايف تيفو ةايحلا نم قمر ةمألا يف ناك نا كلذ دنع

 ثاثتجا ىلع اونواعتو اهدارفأ نم ةمهلا بابرأو يأرلا لهأ عمتجا 00

 اهروذيب.حايرلا سمنت نا 00 انذار دج ول دعست وا ةعوسلاوةةيكل عملا ىذس

 ,جالعلا نم لمألا عطقنيو اهتيمتف .ةمألا عيمج نيب ةلتاقلا ةماسلا اهءازجأو

 .هقزميف ندبلا عيمج ىلا هداسف يرسي نأ لبق مذجيا وضعلا اذه عطق ىلا اوردابو

 ةينب مهمل اوددجو .ءامسلا يف اهعرفو تبان اهلصأ ةبيط ةرجش مط اوسرغو
 هده نعاةمالا تطخا' ناو.( نيطلاب تيبحلا او ديتسا ):تافالاا نم قل اكس ةخشص

 ءءاشي فيك اهفرصي مشاغلا هلبألا مكاحلا ديب اهنوؤش تكرتو ةجردلا
 لع ءاوجاب همألا نيياراعلا ةعضوو ةلدلا ءاتعو. ,ةيادورعلا ضخضم اهرذناف

 .(ديبعلل مالظب كير امو) .يهروفأ ف اوطرفام



 ١م هدبع دمحو ىنيسحلا نيدلا لامج ديس

 .ناريإ دالب اهلكو ةاره

 ,ينانيغرملاو .يدمالاو يودزبلا مالسالا رخفو ةعيرشلا ردص ىسنُي له

 عاتسأ رج مهلكو.ءىدورويبألاو يفي رصلا فيلا و ,ىل زظقتلاردعسسللاو ,يسخرسلاو

 ف ةمكحلا يال .ىزاريشلا ردصلاو .يزاريشلا بطقلا ن اك نيا نم ءسراف

 يأ ؟ سراف دالب نم اوناك مهريغو ىسكردنف ريمو .دامادلا رقاب ريم نيرخأتملا

 ملو مالسالا ىلع اهب هللا نم ةيزم يأ ,ىلوطلا ديلا هيف مط نكي ملو ناك لضف
 ههه كلل ريابلا اع نهيةلجر يقف و سن كيال تعاتعل ايما نركب
 .(سراف نم لاجر هلانل ايرثلا يف ملعلا ناك ول) ملسو

 ىف عكر ايت لبملاب اورتن | ملفا رف كاش ان راييكم( نوي واقل ايمازابف
 9 متنأ ,ةياقو ةيمالسالا ةأشنلل رتنك ايكرةماعد اة ني دلا مولشتولل اوتؤكو ةمالوسالا

 متنأ::مالسالا ةوتف ىف مككل ناكام عاجرتسا يف يعسلاب نسانلا ّقحأ مكل قبس
 بيط ىلع ديعبب كلذ امو .ةيمالسالا ةدحولل ساسا عضوب نيملسملا ردجا

 مكيسلا يفرق اانا نا: كلع يسال ءايبطأ ب يكونا تيتو ىكبكاع

 :نيداعلا ةمواقم ىلع مهعمفلاحتلاو نييناغفألا عم ةدحولاب مكئادنل تاقوأإلا

 نينا واقي ونود فتن اهم رار روحو ءاديصح انصح .مهعم ةاعالا ابرك

 فالخلا عوقب مت ايناي.ةيدنهلا كلاملا ىلع نيلجنالا ءاليتسا نا اوسنت مل مكنظا

 نت انقل كر مكنيب

 باجنب فرط ىلا هريصب صخاش دنهلا يف ملسم لك نا مكيلع ىنخي له
 ةريثك براجت مكل تلصح .نييناغفألا مكناوخا عم متدحتا اذا مكمودق رظتني

 اورمتست نا اذه دعب حصي لهف ,ةربع لمكأ هيف ام ثداوحلا رهاظم نم متدهشو
 .ةكوشلا,تببم ةدجيولا|نا مكبلع عم دعايتلاو فاجتلا ىلع

 ءادعالا طاحأ ,قئاوتلاو فلاحتلا تاقوأ هذه ,قفاوتلاو يخآتلا نآ اذه

 نيس ةصر فلا ميتكقر بح ديس هدسيزوردفيم ذخبقي لكو برضو افرنش نمكوال
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 اذه لثم نوكي نأ ةميلسلا لوقعلا دنع غئاسب سيلو .داحتالا جيسن قيزقتو
 .فينع فلاخت يف ببس فيفخلا رياغتلا

 نيمئاقلا لوأ اونوكي نأ مهرانكفأ اولعو نييناريالا ممه ىلع ٍديعبب.سيل
 مالسالا ةيادب يف اوماق ا( .ةينيدلا تالصلا ةيوقتو ,ةيمالسالا ةدحولا ديدجتب

 عرشلا ةمدخ يف اورصق امو .هرارسأ فشكو هماكحأ ظفحو .همولع رشنب

 ةليسو ةّياب فيرشلا

 وبأو هجام نباو يذمرتلاو يناسنلاو يروباسينلاو ملسمو يراخبلا معن

 !ناوقاإ يضارأ ةامسنا نم مهراغو ينيلكلاو يخلبلا رفعج وباو يوغبلاو دواد

 ,نارهط يف اوأشن نمم يزارلا نيدلا رخف مامالاو ريهشلا بيبطلا يزارلا ركب وبأ

 ةجاوخو .يواضيبلاو ,ىنيارفسالا قحسا وبأو ؛مالسالا ةجح يملازغلا دماح وبأ

 مالكلا ءاملع نم مهريغو ؛نيدلاو ةلملا دضعو يرببألاو .يسوطلا نيدلا ريصن

 نييمشلا ةقوسا افلا | نييلكسملا ]اخف معط) رق راف دالي يني خنت كم لدصلاو

 نم اولبج نم مهتلكاش ىلع نمو .لوتقملا نيدلا باهشو ءانيس ا
 طبضو يبرعلا ناسللا ةمدخب نيمئاقلا لوأ نم اوناك سراف لهأ نا سراف ب

 دبع مهنمو ,ءيضرلاو ,يسرافلا يلع وبأو هي وبيس مهنم ,هنونف نما 0

 ىلع هقئاقد مهفو ءنارقلا زاجعا نايبل ةغالبلا مولع سسؤم ,يناجرجلا رهاقلا
 نيدلا دجمو ,مهارق ىدحا نم يرهوجلا حاحص بحاصو .ةيرشبلا ةقاطلا ردق

 جرفلا را ,يكاكسلاو .يرشخمزلا ,مهنادلب ئدحإ نم .يدابازوريفلا

 اوديشو ءنآرقلا قئاقد اونيب نم مهريغو .ينادمطا نامزلا عيدبو ,يناهفصالا

 .سراف ضرأ نم مهلك ,نيدلا ملاعم

 نم اوناك .نييفارغجلا لوأ ,ينيوزقلاو .يرخطصألاو ,نيخرؤملا لوأ يربطلا
 ,ماطبسب نم ناك يماطسبلا ديزي وبأو .دنواهن نم ناك يلبشلا ءسراف دالب
 نم ناك .يبرعلا نب نيدلا ىيحم خيشلل قيقحلا ذاتسالا وهو يورحلا ذاتسالاو



 ١ا// هدبع دمحمو ينيسحلا نيدلا لامج

 ىمسألا دصقملا اذه يف لمعلاب ئدابلا نا .هيف يعسلاو هيلا ةردابملا نانمإلا مرالا

 هترُث ىنجيو ًامومع ملاعلا نيبو ًاصوصخ نيملسملا نيب مظعألا لضفلا بحاص وه

 .بيرق تقو يف

 نويناريالا فلتخي ام وحن ىلع يحيسملا نيدلا يف نوفلتخي نويناملألا ناك

 رثأ يعرفلا فالتخالا اذه ناك الف ؛ةيمالسالا ةنايدلا بهاذم يف نييناغفألا عم

 تايداع اهبلع ترثكو .ةيناملالا ةمألا يف فعضلا رهظ ,ةيسايسلا ةدحولا يف

 نيستا نا! وعر امدقغاويلكاو زا: تللاعم يف ةملك اهل نكي ىملو .اهناريج

 هللا عجرأ ,ةماعلا حلاصملا يف ةينطولا ةدحولا اوعارو ,ةيرهوجلا لوصألاب اذكرو

 .اهتسايس نازيم مهديبو ابوروأ ماكح هب اوراص ام ةكوشلاو ةوقلا نم مهلا
 ,ةيناهفصألا (كنهرف) ةديرج بحاص ماركلا لضافألا يف انؤاجرو

 اوهجوي نأ ةيناريالا دئارجلا بابرأ رئاسو ةينارهطلا «عالطا» ةديرج بحاصو
 اهورشنيو ,مهدئارج ىف ًاحيسف ًالحم هل اولعجيو .عيفرلا بلطملا اذه ىلا مهراكفأ

 الإ ىهامو .نيتفئاطلا ناسل وهو .يسرافلا ناسللاب .ناغفألا دالبو ,مهدالب يف
 1 اننلبشلا ّبر هللا ءاش نا حاجنلا مثالع ئرن مث مايأ



 قئثولا ةورعلا ١ك

 ال امبرفاتقولا اذه يف ةصرفلا تعاض ولف :مكدالب فارطأ ىلع ةراغلا نش

 يف مهفعض عم ةيرصملا ةلأسملا يف ديدش كابترا يف زيلجنإلا :هريغ يف اهنوفداصت

 .مهدصاقمل اهتاسكاعمو مهملع لودلا فالتخاب نوطروتمو ,ةيركسعلا ةوقلا

 هةنوبالك الوان لح لافهف الاله انيستا ففأ ركمأ اح رشم ارضا

 نادك وان ؤمللا لاك الؤ هلع ازا نرخ بتوو ةيقو انف الل ةاواوفل ناقل ذأ

 قافتألا لطخىلفأ#مهتامذب-ةجتم ًامؤمغ' نايناغقألا”قّوَرع يف ةيراس زيلجنالا
 يف ةديدج ةيمالسا ةوق تدجاول ةناشأالا<ة زان نيبو ماسلا“ ةنطلس»خيت' بألا

 ةايح نيملسملا رئاس يفو مهبف ثعبنيو ,ةيمالسالا فئاوطلا رئاس نيب قرشملا

 تقو اذه .نينمؤملا حاورأ كلذب شعتنتو ,ةليلج لامآ مهل ددجتتو ,ةديدج
 تكرحتو ,ةيرصملا ةلأسملا يف مهناريج لابعأ ىلا نييناغفألا راكفأ هيف تهبنت

 .مهعم داحتالل مهتوعد يف سراف لهأل ةصرف مظعأ يهو ,نكاوسلا مهيف

 لهأ ءوقي نا"لضفلا"ربكأ نم.ناؤ .ةدئاف اهَرَجَأَو لامعالا لجأ نم لمع اذه

 دلئاؤلف نابت قلت اسفل !ةسلتو كل وسونلاكيلزوبلق ا هارانا زذع بكسزكسللا
 وينام انكا 017 كلاود وللا ف ًابظع ًارثأل كلذل ناو .نيتفئاطلا نيب قافتالا

 .ماركلا ني دهتجياو :مالعألا ءاملعلا مالقأ
 بتكلا يف هرشنو حلاصلا ركفلا ماكحأف مالكلاو ركفلا ملاع ىناسنالا ملاعلا

 ةلازِإو مطوقع فيقثتو سانلا بيذهت يف رثألا لمجأ رثؤي امم دئارجلاو لئاسرلاو
 ءاّر مف و داو حطو أ مر اط تدلل هكا هوك ساند ةمرلا ةقاغاقلا

 لضف ناك :ةيعرشلا لاوضألاَو' .ةينيرنلا ذودنحلادتع“توقولا عم ءاورشنو اوبتكو

 .حاجنلا مه ًالفاك هللا

 هب ءاج امبو هللاب نمؤي لك .نييناريإالا مهناوخإو نييناغفألا نيب قرف يأ

 مدت نما لوا يزاسلا سك" ا لاف جلا لكع ١كقأو يلع“ لا للك ركع
 هدهاحدو اخ اتعس (قادبرشع طا: اهل نات شع نأ ةىلقت هالو ةقانثآلا "ان



 ١/1 هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامج

 ةاضرم بلط ىلا سفنلاب عفديو ,ةينمأ لك رهقيو ءىوه لك بلغي ناميالا دلخلا
 نيل اهات اب الز نيظاقلا'قيدصا ىهو هلال رتل سا اوبس ادئاق لبو قتاس البلوط

 ملع هللاو هللا ليبس يف مهسفنأو مهلاومأب اودهاجي نا رخآلا مويلاؤ هللاب نونمؤي

 ههف العجواقا عمات رااز ىجآلا عربلاؤرشلب نونللوت الز نإدلااةبلذ ًاعيبتماهلا !اكقتلاب
 لذب يف نونذأتسي نيذلا ىلع هنكح اذهو هللا ءاضق اذه (نوددرتي مهبير يف

 .نونمؤي ال مهنأب مهيلع مكح .ناميالا ةضيرف ءادا يف مهاومأو مهحاورأ

 مئازعلا يف رهظت ًاراثآ ةخسارلا دئاقعلل نا هلسرو هبتك تقدصو هللا قدص

 لسع انكوخي ناز نأ نيادقتنمسلا :كيكمال ]تادارجلاوأ راكفألا نأ ريتاتو لابطألاو
 ال صاوخ هل ,هراوطأو هنوؤش عيمج ىف ناميالا اذكه ,نيدقتعم اومادام مهسفنأ

 ةيماس .ةيلاغ قئالخو.هنع كفتت ال ةليلج تافصو .هليازت ال تاعزنو .هقرافت

 ولتعو مهتيزتمب فرقعي :ناكو لوألا دصلا ىفنؤنمؤملا ازاتمي ناك.انب ءهنيابتاال
 هللا ناحتما نارين يف اوربص نيذلا مه معن ءمهتديقع نودحجي اوناك نم مهتلزنم

 ارق منهل هللللا نغأو رب ىتغ لك, نم ايفا ازيرربأ بهذ. ميناعإ,رهظا قفل هئالقباو
 قاشكيم_ ّىدأ النو دتنم ىفأ ا ااوادلل (ةقلعبا اسم اه يقم سار الط ص لع
 ١ ؛كيطلا نم: تيذللا هللا: ويعل كلذ

 لاومألا لذبو ,تابوعصلا لمحتو ,تاداعلا علخ هللا ءالتبا نود نإ معن

 ةكلهت لكف .ناميالا يف الإ اهنع دعبلا يغبني ةكلبت وهف رطخ لك ,حاورألا عيبو

 ءادا ىف ءاقش لكو يدبأ ءاقب وهف ناميالا نع ةاماحلا ىف توم لكو .ةاجن ىهف هيف

 ميج ةلراتلاعا ةيصق 5 دلات لدبي نماملا ير از دوف امك

 ولو ريذبت ناميالا قح ءادال ةقفنلا يف سيل .رقفلا هدعي ناطيشلا ناك ناو .رقفلا
 هل دل اوت ايحلا ننه عار اخ 0 نأ ءنيسسولا ىلا ىف اه لك لع كدا

 نمؤملا ىري اذكه ءاهتداعس نم ناطيشلا هنيزي ام ريغ ةداعس هل ناو ءاهتاذل ءارو

 .هلامك نم ةيانعلا غلبي مل ولو هبلق سم ناميالا ناك نا



 نقينمومللا هللا ناحتما

 نلقلوة:ناؤسفياال ملسولامآ انءلوقيلانأ اوكزتنر نأ. قاتلا اهيسمل امل »
 .«نيبذاكلا نملعيلو اوقدص نيذلا هللا ن اعيلف مهلبق نم نيذلا انتف

 هناا راعى ريت ا اآلن االلاور .ايمان ارزق قل شابلاهابتلغأ »لاب شانلاب قزم

 لدعلا مكحلا وهو هناحبس مهلماعيو ,نومهوتي امو مهعديو ,نولوقي امو مهكرتي

 عليش واوظلت مواسي اا اويل زباناس ويلجأ يلعب نأ البق. مههدقنأ ىف. نونظي' |

 تاردعو ا :سفلا اهتلوس ئروعد هذه وأ نوكولا فيقع يهر لمار ىقلعي ور كعقلا

 لك نم ولخ مهو .ءيش ىلع هنأ نوبسحي مهماهوأ يف نوهئات مهناو ,ىنامألا اهب

 ناميالا ىوعد يف هيلتبي ىتح هيغ يف الإ .مهبولق يف ناميالا لخدي املو ؛ءيش
 .ةسل ذا لطب اكبر سكت وانك لي جبارصلا سرد اىعالاسب يذلا .كئاولعلا
 لوقو وما رمل فوتو. عر ناسولا لكوإو ةيكلا رندا كيف مرح

 نظو ,رسثأ هل سيل لايخ ىلع هتديقع ىنب نم ىزاجي نا «قحلا .هدعوو ؛قدضلا

 يف رئاحلا .همعزب ٌرقغملا نا ,يدبألا ميعنلاو ,ةيدمرسلا ةداعسلابو يلا لهل سنن

 يف بعاصملا مشجتو قاشملا لاقحا ناميالا هيلع لهسيال يذلا هماهوأ تاملظ

 باذعلاو يدبألا ءاقشلاب مهيلع هللا مكح نيذلا نيقفانملا نع لزعمب سيل ,هليبس



 دايس هانا كلا

 نولتت .رفكلاب عنقت ملو ,مالسالا اهضري مل سوفن رشبلا ىنب نيب دجوي

 ىضرت ال ,نوؤنخلا رهدلا بلقت بلقتتو ءلاوغألا لكشت لكشتتو .ءابرحلا نولت
 دادتشا دنع نوحرميو .ءءاكبلا تقو نوكحضي .لاونم ىلع جسنت الو ,لاحب

 كسلا لثمك مهلثتم .ةمحرلا ةعسل نورجضيو.:ةّرُسملا تاقوألا نوكبيوا:ءاوأللا

 نيب نيبلقنم نيملسم رابهنلا يف مهارت .هتبلق اميح كوش هلك .عالضألا ثلثملا

 .نييباهومويلا فرط نوضقيو نييعيش نوليقيو نيينس نوحبصي مالسالا بهاذم

 مهنعليو مهيلع هللا بضغ نيذلا كئلوأ ,نييحابا نييرهد مهتيأر ليللا ّنج اذاف

 نوليارب دقيطا قب ةطقاسلا دا حلا تاما. نم سانا مهتم نيعللا نسل دلل

 ىلا ةلكأ ءاساوب ناطوا :رتطم ف اع يلحس لا هيد سا ل ١
 ءام مسا مه تاود ىف بط نوكيل وأ ءام ةزئاج مهيملاظ نم اولانيل اهيف اودلو

 وأ .ًالهج اهتهجو نع اهنولوحيو قئثولا ةورعلا لوصف ضعب نولوؤي اوذخأف
 ةطيسملا ا رما يح لسع هعض م نع ملكلا نوفكجو ؟امولو ف1

 نيب ممل سيلو مهاتفرغ موق كئلوأ ,نوكفوي أ هللا مهلتاق :ةقيبخلا مهعابطو

 ةمهملا دئارجلل ركشلا مدقن انإو .مهرمأ انمهب كيو نأش مهموق
 ىلع لادتعالا ةداج ةكلاسلا ,قحلا جهنم مهناطوأ ةمدخ يف ةجهانلا ةيدنها

 ىف ةدئافلل ًابمعت يذنطلا ناسللا ىلا قئولا ةورعلا:لوصف,ةنجرت:نم هب ىعتام
 ٍ ادعت لقا نع لنا اهازم لمتالنو سلا



 قئثولا ةورعلا ليل

 ةمدص نم رارفلا نا .يدبألا يزخلل ةبلحب ناميالا يف هللا ةنحم نم رارفلا نا

 ةفاهلسدلا: ىطكةزذنلا.ءاشعلا للاوم صوص ام قسطا تقلب ناو الذظلا |وخبنج

 ضئارفو ةقاش فيلاكت ناميالل نا ءقانعألا رياطتت نيدلا ظفح نودو نيدلاب الإ

 اتعاالا اذ طئاوغب حايقلا اناء: وقتل: ههبولقدمللاا حتما خيذلا قلع الإ .ءادالا,ةصص

 جورخ ناهيالا هبجوي ام لواو ال فيك .هراكملاب فنتكم .رطاخملاب فوفحم

 وؤلكجمل امهلؤ مرا وأ عفت كلذ عيمج عضوو هتاوهشو هلامو هسفن نع ناسنالا

 ملي سانتا لوأ+ةنت دع هيلا للتسراو ذللا:ةرزكل, انفو عمؤللا

 ءايحلاامذقل ئلمنرياط اقرأ لاو, الا كيلي بايع ايدل ةلذم يف :دئان دولنا عشت
 قعاد:الو# ناميالا ئعغاد.هاغد اذإ ةُحورب لاذي«“نمؤملا اهوطخي ةوطخ لوأو قبو

 ةنايقص يقلل ليفتيالاذاق اييعأنلانسسل ول قدا دادبد عنب دج ةيباولا بتوصل اهيزأ
 ناحتما نا .لمعت ديلاو رظنت نيعلاو ىشمت لجرلا تماد ام ةلعت الو ًارذع ناميالا

 :هقلشا نمستس قسؤللل هللا



 ١م هدبع دمحمو موكمسملا:نيأذلا لامح

 !اوبضلاز ا غاوسأللا نجف ولع لاه شأللاف طيف قلاأؤأو

 يف ًارهاظ ًارثأ ,ةيوهالاو لوصفلا فالتخاو ,ةيودألاو ةيذغألل نا امك

 لع: لفححل لكلا وكي. نأ هللا ةلكفلتنضللق) .كلاذك ,ميلعلا زيزعلا ريدقتب ةجزمألا
 اذهلو ,ةيعاتجالا ةئيهللا يف رثأ ,رشبلا راوطأ نم روط لكلو :ةيناسنالا لابعالا

 ءرشلا نم ريخلا نيبتيل ماكحألا ريرقتو .دودحلا ديدحت هدابعب هتمحر نم ناك
 طلال |ارتازوقلا لاقل ناو كيلكلا لوكا خال شولا ل سرأق رشا .ننل ظفبلاءويلجلاو

 .ةرخآلا باذعو ايندلا ىزخل دعتسيلف :هسفن ملظ دقف

 اقيببطلا اعف البب ل: ةونع دهلةاينملاةراوطأ- قاتيؤكلا ل شاؤلفلا يأت جا

 لكل ةزس*ل له( لبق ىهغ اجا اهثيه ف« اشنالا "بدلا اؤيخأ ريم أخ امأ -ازهلاخلا

 ةبانع دتدريضل نيل اوكي النو اقاوم ىذ

 خالل (ةلثظلمب ىلا ونمدلازؤ ةماعلا هجالصملا افا أولا قافما:لمشي ةللاناوامرفلأ ملأ
 نكقلاو ءايندلا ةايحلا هذه يف ةحارلا مزاول لامكتساو ةوقلل ًاببس ةيلكلا عفانملا يف

 ًايعادو ,فعضلل ةّلع نباغتلاو عزانتلا لعجو .ةرخآلا يف دبألا ريخل لوصولا نم

 نيعزانتملا عوقول أيهمو ؛ةيورخأ وأ ةيويند ةدئاف لك نع زجعلا ةّوه يف طوقسلل
 اتيضانم ثوسضلا:لاوقمأ/ىةرظم ةرظاةنيلف ةةنمأالا عدم ةجاناذاعلا اهلا

 يف هدللا ازمأ رت اهلز دأ/«ةزريضبلا ىمعاو,.كلقلا ضرق باسم كب ؛لو اهو لكرتللو

 اوعزانت الو .اوقرفت الو ) هلوق يف هيمن ٌرسو (اعيمج هللا لبحب اومصتعاو) هلوق

 .مكتملك ٌولعو مكتمظعو مكهاج يأ ( مكحير بهذتو اولشفتف
 يغبنتال نمب ةقثلاو .هيلا نوكرلا حصيال نم ىلا نوكرلا لعجي ىلاعت هللا نا

 يف هنم سيل نمب هلمع يف قثو نف ؛لاحلا داسفو رمألا لالتخا يف اببس هب ةقثلا
 ىف سيلو .ةحيحص ةطبار هب هلصت الو ,ةيقيقح ةعماج هعم هعمجتن الو ,ءىش

 ىف.دهيكلاأل ذي )ع سلع ن اذلاو لاك فمر وهيا هيأ لتس را جبجلم
 ناتك ناو::ةلآم ءوشيو.,هلاحح دسفني بيتر الق «هنع زادملا.ةفدو..هتعفنم تلج



 تاركا لجتخ اكانقنأ

 ناَذآ وأ« اتبعت ل ؤلذق ان( قؤكتف ”قطرألا "قا )واي ملفأ)

 يف يتلا بولقلا يمعت نكلو راصبألا ىمعتاهنإف .اهب نوعمسي

 أ(رودصلا

 ًاموق لدبي هللا لدع لازيالو ادالب رّمدو :لئابق دابأو .ًابوعش هللا كلهأ
 لكل لعج .هبضغ هتمحر تقبس ميكح ,نيرخآ سانأب نيح لكل يتأيو موقب

 تسيلو (ًادحأ كبر ملظي الو) اببس ثداح لكل هتيكحب نيعو .ءازج لمع
 لق ) ضارألا ىف يسلب هدابع هللا مآ ءاننع ءيئن دنع ردصي كو .فارج هلاكفا
 قحلا هءاضق مه.ريل ( نيبذكملا ةبقاع ع ضرألا يف اوريس

 نا دي ارئقيو و وعطف فا يو الس رو للة

 ,رصبت نيعو لقعي, بلق هل ناك نم ,ةرخآلا ةداعسو ايندلا ريخب اوزوفيو .هعئارش

 خيراوت ف ضاخو مالا بالقنإ ةيفيك ربدتو «ملاعلا ثداوح عبتتو «هقفي لقعو

 هطلاخب ال انكح مكحي .لزنملا هباتك يف انيلع هللا ّصق امب ربتعاو ,ةيضاملا لاك

 يف ٌرضلا اهمّسم امو .ءالبلا ةلزان اهب تلزن امو ةمأب ءوسلا قاح ام هنأب بير
 :ةتافرخ تكهتجناوةشا ةوانح :تزؤاحتاامب ؛اهيسفنل ةللاظلا يه تناكو الإ ءيش

 ع

 .هعضاوم نع ملكلا تفدرحو .ةقحابا هعئارشش نع تفرحتاو ,ةلداعلا هرماوأ تدذبنو



 ١ ءديعدبجو ىيسللاةوقلل/لابع

 قبرها ةباعسا لا هللا هدهزأف اقيطط ىانسالا قلخلاءاويقتتهل ل ايضل وجاك

 نيرطضم نوعلل نيجاتحم انقلخ (اوفراعتل لئابقو ابوعش مكانلعجو) هسنج ينب

 .رصانتلاو نواعتلل انبر انادهو ربصلل

 هللا هالو صخش ناك ول فيكف .ةصاخلا حملاصملا يف لقعلا هب مكحي امم اذه

 هيف عزاولا وهو .هتدارإ تحت ةماتلا هحلاصم بعش مامزب هيلا ولأزوب هما رقي أعاد

 ةدافتسالاو ةروشملا ىلا جوحأ صخشلا اذه لثم نا بيرال ,عفارلاو عضاولاو

 د دنقلا راما ننعو فئاطا سوف درر ادعتم اهتز انك رنا ]ئه ةيئاذا دبل

 امف لاقو (رمألا يف مهرواشو) لاقف ًاداشرإو املعت ًأطخلا نم موصعملا وهو

 طارصلا اذه نع غوزي رصب يأ (مهنيب ئروش مهرمأو) نينمؤملا هب حدتما

 مآ كلوقلا اوربدي :مللفأ) ميوقلا جهنملا اذه :ىلا:يدتهتال.ةريصب, يئأ::ريقتشملا

 .(نيلوألا مهءابآ تأي ملام مهءاج
 ىف هدالب نأ ئأرل هسفن ىلا ةحل حملا ول كلملا ىلع مئاقلاو دالبلا عزاو نا

 كب ضو قلنلا عابط ف عدوملا صرحلا نأو .نيعماطلا عامطأل ةضادرعم تقو لك

 امتنا هس وسل هال وديع و ادم و عزو نبا دكلاض و ل غ موظفا خالك فنار

 يف هكرشي نم ىلعو هيلعف .مهتدلج ءانبأ اهوحنميو ,مهّدك رامثو مهضرأ عفانمب
 تانئيرأتا كر اغار اف يح دوق هياالاعا مق منع تيلئانلا ماكتملا ولا دع مم إمأ

 لزاون عفرو .ناودعلا ئراوط عفدل اودعتسي نأ ؛كلملا ماوق مهب نمو .يأرلا

 مهنع فكي اهف اولهاست وأ ,عافدلا مزاول دادعإ يف اوطرف ولف اميل( تءارلغلا

 لعمار فاك هجلو العاب كولش وقل, ميحوش دعب جفرا الهو ايقلا وأبا ع | لابل
 .راطخألا يواهم يف مهسفنأب اوقلأو ,كالهلل مهكلم اوضّرع دقف ناك عون يأ

 ٌرس وهو ءريلعلاو لهاجلا كاردإ هيلا لضيو .ريكحلاو هليل هلفيني اعيازه

 داذغإم.رمأ (ةوق نم رتعطتسا ام. مط اودعأو) ىللاعت هلوق يف ماهبالاو حاصفالا



 قثولا ةورعلا م

 يازورغل هالاوجأو .ةيهاع تواونملاو هبرمأ لطب ًاريمأ وأ ,هكلم عاض اكلم

 هلوق يف ىلاعت هللا ىهن رس تافتلا لوأب كردي ةريصبلا ئمعب أزري مل نف ,ةقطان

 نم مكءابج امب اورفك دقو ةدؤملاب:مهتلا:نوقلت ءاَنلَوُأ مكو دغو يودع اوذختتال)
 دق متنع ام اودو الابخ مكنولأي ال مكنود نم ةناطب اوذختتال ) هلوقو ( قحلا
 قلع ,ةينبللا .هيهاوت: نئاسو» ازبكأ مهرودص و امو مههاوفأ نم ءاضغبلا تدب

 ,قيزادلا لاصم ىلا ةديعرملاةغلابلا ةككملل

 همزلب بجاوو . هيلع ضورفم لمع هتمأ نم هتقبط يف صخش لكل
 يف ًاحلاص الآم اهل دعيو ءايندلا هذه يف ةبيط ةايح هسفنل كلذب ظفحيل .هب مايقلا

 رئاس هناف ءيش يف همه مظعم لعج ول ,دحاو بلق هل ناسنا وهو .ةرخآلا

 دقف .هيلع هللا معنأ اهف رطبو .فرتلا يف غلابو ,تاوهمشلا ىف لغوت ولف .ءايشألا

 دشا هللا باقع نم هب لحو .هعفانم نم مرحو ,هسفنب ريضاو .هضئارف لفغا

 فراك لدي موس ملابعأ لاثآ ةدايش اعنروا ءاعم ةيرغنال اذا ليندا ديمو ةنلاتولا
 يف هنكاسي نم قحلا ننس نع هفارحناو ,هقالخأ داسفب ةدقوملا هرانب قرتحاو
 الإ مجعيال امب قطنت ةما لك يف نيفرتملا راثآ هذهو .هتنيدم يف هنطاوي وأ .هتدلب

 انيلتغ هللا لصق انف ,ناو ؛ءاهمك ةريصب_كلَغ الإ قخيال اع ديشتو ءءانص نذأ ىلع

 كلتف اهتشيعم ترطب ةيرق نم انكلهأ مكو ) ةربع ربكأل ,نيفرتملا لاوحأ نم
 اندم اذا يهد. نيتازاولا ول ادنكو البا والاه دعيت ىم: نكست ل عيتكاجيم

 امب مكلذ .نورصنت ال اّنم مكنإ مويلا اورأجت ال .نورأجي مه اذإ باذعلاب مهيفرتم
 نيهاللا بقاوع هذه ( نوحرهت متنك امبو قحلا ريغب ضرألا يف نوحرفت متنك

 اكنض ةشيعم هل ناف يركذ نع ضرعأ نمو ) مهيلع هللا بجوأ بع مهظوظحب
 .(| لع | ةمايتل اف وبر 1 حلا

 طيح ناسدحلو نالتالءلكمالا اليل, ملفلا وم ناسنإلا توأ اي

 تفاشكي وأ, ءاهيسكيلاهذئاوف .عباتم/ىلع.علطي: نا الو /ةسفني ةصاخلا غفانملا هوجوب



 ١ هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامج

 ةضاللسالا كلاب كلا (ءلا هكداوحلاب انو جاوي يقلارتلا"تالز اقييرتأاو

 اللا سوا اخاف نع كوالا نهاوأ ايلع داعب ىرااكونأ ةيئاكيللا

 شهنألا ءاوفأءا مقا ىمافشبو فيلا الفرز هانلةهلا هيك | طذلا وقاسم

 اوزاغس ىفيماوقا لا اهمعنأ ةقعن ريغ كيم هللا: قب كلذ )”ناطتقللا تاوطتنلو

 داوقو ,ةمألا حور مهو نيخسارلا ءالعلا ىلعف ( ميلع عيمس هللا ناو مهسفنأب ام

 مهيولق اةماثلا ةظاقيإو هللا كجاوأ الل نع نيلفاغلا“هنيتقب اومسهتب قا ةيامتجملا .ةللأأ

 امب عيمجلا اوركذيو .ءلهاذلا سفن اوجعزيو .لهاجلا اوملعيو ءنيدلا ضرف اع
 مهؤزاذحتوا لاؤماقتم| فول. مطامللاٌدخأ انم»ىلا*وهوعفلع سو اليت ان, لع دمي مهلا | لكل

 هيلع هللا لص ىلا هيلك ةيلكيلم أذل يملا ن1 هرعل لل كزاطسيز لا ولا هقامنأ دول
 ىلع قبطنت ال .ةئيس ةداع لك نع جورخ او ؛ةعدب لك ضفرو هباحصأو ملسو

 نمنع لج امو ةيعالب كالا بلا وجأب هلع اطعبو يكمل هالك وعارف

 يف يزخلا هللا مهقاذأف ) هرماوأ تذبنو .هعئارش نع تداح امدنع هللا ءاضق

 : !()ناوهلعيلا دلك نيك هومقلا جانعا وانزل لقال

 ىلاعت هلوق يف قحلا هدعوو هللا دعو ريكذتي سأيلا اوليزي نا ءاملعلا ىلع
 فلختسا امك ضرألا يف مهنفلختسيل تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا هللا دعو)

 مهفوخ دعب نم مهنلدبيلو مط ئضترا يذلا مهنيد مط نتكمبلو مهلبق نم نيذلا

 مهنظن الو ,نيملسملا نيب ليلقب مه امو نيخسارلا ءاملعلا ةفيظو هذه ( انمأ
 ,عرشلا ةلمحو نيدلا ءانما مهو ءمهتمذ ىلا لكوو .مهملا هللا ضّوف اهف نونواهتي

 ! ىلا غأ نيني ىلع هللا ىتنلعأ !نيلمؤملا ىلعاالللا ءايطوأو م ءالسالا نال اةناردإأ

 .مهداشراب نينمؤملا مهب عفنو



 قثولا ةورعلا 3/١

 اهاود ب اضسإلا» هني هاما اييذلطت منلعأ .ةعاطشمالا لبكذلاو ةقاطلا جلا" اهلقويو"هذوعلا

 ميسا طر ةفسجتوا ]هاهي بلل زاد طس فهما حفل وأ عساي زل
 .(اثيدح نوهقفي نوداكي ال موقلا ءالؤط امث)

 لامعأ ضيوفتو ءاهعضاوم ىف ءايشألا عضوو ,هقح قح يذ لك ءاطعإ
 ءانب ديشيو ,ناطلسلا ةّوقو .كلملا ةنايص بجوي امم .اهئادا ىلع نيرداقلل كلملا

 لازم ىلابافو للملا لم لفياولاا ماطرغ ظفار م لتلالا] اضم وكتاو«ةلطلللا

 ابر [ةلواالع يتلا ةمكحلا ناونع وهو لقعلا ةهادب هب مكحت ام اذه ؛للعلا نم ةمألا

 ىلع هب رومأملا لدعلا وهو .دوجوم لك ماظن اهب تبثو ءضرألاو تاومسلا
 وسلا «نأااهك(ناهلطسحلااو اعلا: مكشات هللانوإا ىافترلل اوكف مزعل نايل
 قيمر د ل اعلا ارسل ضم توج جاك واف اهكسالا»«ليبس نخلوملاو قا فكلالا »لول

 دمتم ا زل :اهازاض نقاش ةيزومملا اف اذخمبملا ادور لا كلازكأ ةلؤلعطللا و 'ايعاتف

 قرشللاو رولا نط ديلا اهناتكلا ف اةيعرراعك مادفلا اير يطال دراؤأللا

 ةيكحلا وه لدعلا .بابلا اذه يف اايفاونلاو اهاؤذلاا ايا ستار مكاو

 فيل تكمل” لوي .ازداوا ) لاقت زمكلانارهطلا باجر هدرا قمرا وتلاتللا نطيل
 كدطلا مكمل ةلوولفت هيلا هنا طش طا طنا ر خلا قكروظم لف (ةرصف ا وي عأ وأ

 :١ .ريبخ ا فيطللا وهو

 ام هنا ملع .بلقلا ريصب ناكو ةةغمأالا خيراوت عبتتو /ندارذلا يف راس نم

 قئوي ال نمي ةقث وا ءفالتخاو قاقشل الإ .دحم شرع بلقنا الو ,كلم ءانب مدهني

 اةلررحشلا "يفصح اكفسلاو ةيأولا يف دادبتسا وأ .قتتجألا اضل هللسو و

 هدر طخ دما لاوتنالا اك ودنا طوول هع عافدلاو ,ةوقلا دادعإ ىف لامهإو

 يف لالتخاو .مكحلا يف روج نوكيف ءاهعضاوم ريغ يف ءايشألا عضوو ءاهءادأ
 مكحأ وهو .نيئطاخلاب هبضغ لصحيف .هللا ننس نع ديح كلذ لك يفو .مظنلا

 ” نال عكا



 ١/1 هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامج

 عدخلاو ليحلا يف قذحلا نم هيلع مه امو «ةيوقلا نوصحلاو .ةيبرحلا تالآلا

 نانجملا ةرغو بلقلا ةمالسو زجعلاو فعضلا نم مهاياعر هيلع امو ,ةيسايسلا

 ىلع ءانب مكحل هدهج ةياغ ىلع لاوحالا هذه قحاول يف ركفلا نم أ ولو
 لئالسو ماوقألا كئلوأ نأب ,ةسيقألا نم هرنضخي انمو :تامدقملا نم هيزدلام

 مهللع تلجسو .يدبألا لذلا مهيلدع بزعض دق ,نيطالسلا دافحأو ءارمألا

 موزلو ءانفلا متحتب مهللع مكحلا ىلا مهولا هب بهذ امبر لب ؛ةيدمرسلا ةيدوبعلا
 ةعسو زيلجمنالا ةلوص الإ هرضحي ناك ام مهنوؤش يف رظانلا نإف .لالحمضالا

 رطاخب تقولا كلذ يف رطخب ناكام ,مهزجع ةدشو نييدنطا عوضخو .مهرادتقا

 .ديدجلا ثداحلا اذهب ىتأت مايالا نأ دحأ

 اهمالعأ ةعفار اهلماوع ةلماح رزنخلا رحب ءارو نم يفايفلا عطقت ةيسورلا نا
 يف ذا رغلرو ف جلتخب ناكام دنطا دودح ىلا ةفحاز .يداوبلا كلت ف ةيراض

 بجوي ريصم ىلع ءاليتسالا ىف مهعمطو زيلجنالا صرح نا تاقوألا كلت
 ةملك عمجل (كرامسب سنربلا) ةسايسلا لجر مايق يضتقيو مهنع لودلا فارحنا

 موقي دمحا دمحم ىمسي امئاق نا لايخ ف موحي ناكام .مهتمداصم ىلع لودلا

 نييدنطا بولق كرحي تارم زيلجنالل هماغرا دعبو نادوسلا يلاعأ يف ةينيد ةوعدب

 مهبف لامآلا ىيحيو ,ممطا ضهنيو مهرطاوخ نم نكاسلا ريثيو «مهيمئان ظقويو
 ملل نادشنالال نوكيا للسيأ نواة غن «ةلفحلا اجار يف هتوعد رشتنتو طونقلا دعب

 ندع روسقتم هماكخأ ىف روانغم وهف «بيغلا راتسب اةبؤجتحم ىهو ثداوحلا هذه

 ١ 1 :ةماشوأ

 رشلا تايازانض”تأيادقو ةيريلجنالا ةفاركملابأ زودت ٌءوَطلا او ئاؤد زن

 اهعمطو .ممألا عفانمب اهراثئيتسا ناو ءابوروأ يف فيلح ا سيلو ءاهيلع ةبثولل
 تناكف .ءايلوألا اهنم رفنو .ءاقدصألا:اهنع:دعبأ .ملاعلا حلاصمب صاصتخالا يف

 ةحلصم نمو .ةيدنهلا دودحلا ىلا اهمدقتو ةيسورلا ضوبنل ةزهب ةطقسلا هذه



 ضرألا يف اوفعضتسا نيذلا ىلع ّن نا ديرنو

 (نيثراولا مهلعجنو ةمئأ مهلعجنو)

 هدصاقم يف بيصي الو .اليلع هيأر يف هارت هلك اذه عمو .طابنتسالا يف ةراهمو

 ,ةيتآلا ثداوحلا ملعو ءرملا نيب لوحي اهعونت ىف ثداوحلا للع هباشت ءاليلق الإ

 دع .همع يف ضوخبو ءاطخ يف طبخيف .باوصلا ةداج هرظن نع بجحيو

 نم ًاريثك لمحي ام.اذه :طظابنتشالا سايق لتخيف'؛جئاتنلا ةبشتف ,تامدقملا هيلع

 لوني انيضبالهذ اعتنق انولاب ليبضتسبلاةاكلمإ وأ. نكم لاحم بكجلا لح لزناولا

 فل كطبوأل ةةوبلاةلالإ ذياسللاةهتلبلا الملا هبسذتإ ليألا ناار أب ا ؤيبخو اهالي

 نم هيف مه امو .نييلوغملا نيطالسلا دالوأ لاوحأ ىلع فقوو اهئاجرأ يف حاسو

 نيظابل طن الاكس كد سحاو ئاطلا ليم ا عيباسضأ هنن( واذا ذي يرضانأاوةلذلا

 نم مهب لح امو دنسلا اسأو (كتانراك)» لو اوتو. ؟نانوللا نما متبل لؤناعز (هدوأ)

 (ةراتس) و (انوف) يف ةنطاقلا ةميظعلا ةليبقلا كلت (ةترم) نوؤش ربدتو .راغصلا

 تاجره دارشألا ايئاس «وفغ كويضت رغلااربتعل انهايلاخ طاف واد اكترس /انقز

 نم اهرهقل هودعأ امو دالبلا كلت ىلع مهبلغتو زيلجنالا ةطلس ظحال مث .ماظعلا



 ١9١ ةديع دامو ىتيسدللاا نيادلا|لاامع

 نبي دتطا- نع همر ل اخف سكل ؤهاينأطي رف ةموكحلا ىلع رعوس نط راع لذ ألا

 سل يات !ليقصأ كولا" سيلو "از هيرهلف طياذع عفاف يوم لط علنا ةةقرلل

 محرت ال ةموكح رهق نم صالخاو ةيدوبعلا دعب ةيرحلاو ةلذلا دعب ةزعلا نم مط

 .ًاريبك رّقوت الو ًاريغص

 الرا هاو لوقو طم فداصعلا نورها يفلجضالا دج ىلا: قتل لو ال ظنا
 سفن دجوت ال هنأل رشبلا فنص نمالو نييدنطا نم.الو قرشملا لود:نم الو

 نم ءيش مهنم اهسم دقو الإ ضرألا حطس ىلع زيلجنالا ةموكح دوجوب رعشت

 .رضلا

 لزني ام نا ملعتو ميظعلا رطخلا اذه نم اهبرقب رعشت زيلجنالا ةموكح نا

 رئازج لزلزي هنكلو هيف اطاح ىلع هررض رصقيال دنطا يف باصملا نم اهب

 مهتبقاع ءوسب زيلجنإلا رعشيال فيك .دنلاب الإ سيل اهدحجبو اهتايح نإف ايناطيرب

 نييدنه لا مهاياعر بولق فارحماو ةيركسعلا ىوقلا يف مهفعضب نوسحي مهو
 .ءافهشلا ريخ اهيفاع بلهدللا | اكع هملع اظيط اهنا اكمل مللع
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 نأ اةيعمسزلا اهبديئازمج نلا:رهظب املىلع ناملألا ةلودب ا صئيصخ اناوروأ يف الودلل

 دنهلا موخت ىلع يسورلا ليسلا عافدنا نإف ,دنهلا حتف نم دصقت ايف ةيسورلا ديؤت

 ةيبوروألا عقاوملا ضعب ىلا هرادحنا نم اصرصخ ايناملأو يد ابوروأل ريح

 ىلع زيلجنالاو ايسور نيب مداصتلا موي ءاج اذا ىبوروألا ملسلا ةنايص ف عجنأو

 ةمدصلا ىف يزيلجمنالا شيجلا ىلع ءوسلا ءاضق ناك ديعبب وه امو دنطلا دودح

 ايه دخن ةجرمملا نييدنطلا نم هيف بلاغلا ددعلا ناللو ف ددع ةّلقل نظن اهف نك

 اذإف .نيملاظلا مهماكح ىلع جورخلا نم مهنكَق ةصرفل نيبقرتملا مهبولق ةحورجملا

 ىدياب زيلجنالا ةطلس تيحمو .دنلا مومع ىف ةروثلا ران تلعتشا ةميزطا تعقو

 ا ١ .نييدنطا

 ًاقلطسا ءاليتسا زردنملا نيطقألا لع ل وتست ابرأ ةيساوربلل نكس نييوشل
 اهيلع ةظفاحملاو اهترادإ يف جاتحت ةعساش اهفا نظأ' ةعساوردالبلا ناف ةلهو_كوأل

 قيليبفإالا نإ. مطنن ,ةديعبلا/اهدالبب نط مهذح اهبلع رعي نيانلا نمي نييالم.لا

 خلا |ةنوزرعضلا ميك ,ةأجليم ةيلس ور ةلودفا.تاقحأ ف نكلور دتطا لع اوطلست

 اهل لأ قلما ةعداتلا ةيكلرالا تالئاسفلا نيش قاس 0 دنطا يف كلام ليكشت

 (فلج اك راك و (طمانا )4 داما رعايا وو دايمن رويس )دن هذ هو ليزتملا قيطالع

 كلت نيبو اهنيب ةيراجت تافلاحم دقعب سورلا ةلود ىنتكتو مهريغو نييترملاو

 ضلت تلطتشمللا تس واس الإ تازامزلا يلعب قفا وت ةرقسلا رع عماكماع رو ىكللاوللا

 عم اقفتت نا ناتسناغفا ةراماو ناريا ةلود ةحلصم نم نوكي دقو نيملسملا كلام

 .نيفلاحتملا نم الك ديفي اقافتا ةيسورلا

 اهدصي الو اهرافق يف اهركاسع كلبهتل (ورم) ىلا تءاج ام ةيسورلا نا

 ال نا اهملع عم دهعب مهعم اهطابترا الو زيلجنالا ةبحم يف اهصالخإ اهريس نع

 ناطلس مدهتو قرشلا يف رطق ئرثأ عم ةراجتلا باب حتفتل تءاج امنا .مه دهع
 نم ةمأ اهب عتمتت ةيراجت ةحلصم تكرت ام ةيزيلجنالا ةرثالا نإف ,هيف زيلجنالا
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 صاصتخالا تدصق اذا ةقيضلا اهرباعم يف ةمالسلا مهوتت فيك .دوسألا ضبارم

 هس ةفيشكا لا اههضا ليغلادلاو نمألا ةبوعضا اهيل غل” خقخال ةيلكو لا جلا١ .ةعقتاوغماب
 نم دعي راخف مظعأو دحب ىلعأ اهيف تلانو ًاباقحأ اهتنكس دالب نع ةميظع
 هب حصي نم اهيدي نيب سيلو راصنألاو ناوعألا ةرثكل جاتحيو لامعألا مظعأ

 نا لمغلا يف ةمكحلا نم سيلف ناغفألا ةموكحو سرفلا ةلود الإ راصنتسالا

 ةداقعلل ا دعبملا كاوتبأل تفنى لالس ع غتبتالا اهنا ًاضوصل هئاوقمب ةبقؤو [صلتخت
 ,.ديشر لقعو ديدس ركفب مهظح اولبقتسيو مهراصبأ اوعفري نا نييناغفألا ىعف

 هيلع حصي ام مهنيبو مهنيب سيلف .نييناريالا مهناوخإ عم قافتالل اومدقتيو

 ,ةدحاو ةطبار مهعمجتو ءدحاو لصأ نم عيمجلاف ةيمومعلا حلاصملا ىف فالتخالا

 ىلع مهرارمتسا نا اوملعيلو «يمالسالا نيدلا ةطبار» طباورلا فرحا يهو

 نم نيملسملا مهناوخا ىلعو مهيلع ررضضلا بلجي امبر تقولا اذه لثم يف فلاختلا

 ةيييشل (املعلاو همام ةملكلا اوعارب نا قيساخفاالا و نييسرافلا لعو نع دحملا

 .ةيمالسالا ةملكلا ضفخ يف اج سنن نع رفلا ف فالتخالا | | اولعجي الو

 لكلا لالخ
 ىلع بلج ئذلا و هايهنيب فالتخالا نإ نيليبقلا عملك ملعيدق نا وطأ

 قةيسانسلا نعمت هليسشا حم نعوتللا ضال! اذه .كليب اع

 ا اراك عيدسع نم وح متل (ةاعقلل لا ةقباشلا قامزالا

 زوي الا !اقاع كع ىخي ملاخأ الاع ا ذهو نازوبلاو ناسنللا ةلا راسنا نزلا دكار

 ةدحولا ىلا هوزوجيلف ىعرفلا فالخلا اذه دنع اوفقي نا تقولا اذه يف نييناغفألل

 ذنب ىافسالاك حلا حل نحت الور اعناج كك قي ميدل اليخ ل[ يل
 ةينادتتاللا با ,مائتلالا ةصرف هذهو .يخاتلا تقو اذه .نييسرافلا مهناوخإ

 لجر ةيسرافلا ةلودلا يف ةرادصلا ىلوت دقو اهسال .لحم مهدنع هلعتلل الو ءرذع



 مهءاج ام دعب نم اوفلتخاو اوقرفت نيذلاك اونوكت الو
 تانيبلا

 (مظع باذع مهل كئلوأو)

 ىلع اهصرحو اهتسايس يف لودلا ريسو دنهلا ىلع ةيسورلا ةمجه تفزأ

 ةدم بّرقيو بابسألا مط ئيهبو مهدصاقم يف سورلا دمي ابروأ يف ملسلا ريرقت

 ةزاتمأ 8م نارتب هلود هلق تكا وأ ديد هسايسلا نم راوط اذه -لوصولا

 اهرصنت تناك ناو ةيسورلا نا ءليزج عفنو رفاو ظح امهنم لكل ناكلناتسناغفا

 ةالاوم الإ اهللذي ال تابقع اهقيرط يف نا الإ زيلجنالا نم نييدنملا بولقلا ةرفن
 هلوهج كلام كودو سورا تارك نم دبع ننطا نا ناكل وا ىلا

 عم ةلصاوملل ةجاح يف سورلا ,ءينث يف اهب ةربخلا نم سورلا سيلو ةيوتلم قرطو

 عقاومو مهليم يراجمو مهقالخا ىلع فوقولل ةرورض يفو دنهملا ءارمأ
 مهطاعأ يف نييناغفألاو نييسرافلا كارشإ الإ كلذ ىلا مهلصوي ليبس الو مهئاوهأ

 ةراماو سراف ةلودب نيعتست نأ ةيسورلا ىلع لهسلا نم سيل .ةيملسلاو ةيبرحلا
 الإو ةعفنملا يف اهكرشتو ةمينغلا يف امهمهاست نا الإ دنطا باوبأ حتف ىلع ناغفألا

 .ايناب اعتومأ نود انك اذ انك

 يهو دنم لا قيرطب ةذخآلا ماسجألا كلت قرخت نا ةيسورلل نكمي فيك



 ممألا يف هللا ننس
 نيملسملا ىلع اهقيبطتو

 مل هللا نأب كلذ .مهسفنأب ام اوريغي ىتح موقب ام رّيغيال هللا نا )

 ( مهسفنأب ام اوريغي تح موق ىلع اهمعنأ ةمعن ًاريغم كي

 الو ,(ميقَتْسسُم' طارتص لاو قحلا ىلا يدهت :ريكخلا باتكلا تاَيآ كلت)

 نيم مدا ودمر هديعواو :ةطاراملا ضاع ع دو يق مام اق فكر

 شغ له :مهالقو ةءايبنأ عدو له .هلسر هللا بذك له ,دعوأ نم ردقأو دعو

 ار تاكل ةثافقل لرش اهتز مولا ل الكملا نر طل جزق كان يخل

 رمزا اب اع ةانكمأ تيلخا تاسع ةنغا ادكك دهرا هياك مرسل ستاعلل
 ةرامبنال فيتا طاتعل مانار وك ونيذلا اجاوانب زاب طاوست»ل اوكا رطاؤلع

 رمأ لك هيف لّصفو .جوع يذ ريغ ًايبرع نآرقلا لزنأ دق سيلأ ! هللا رفغتسن

 جبس ارت وملاطلا نوب ايه عانت ؟فا جل لوقت .ءيش لكل انانزتلا تلو
 او ا ايش ا ا دحام ةاليع وو هدعو يف قداصلا وه

 لوزي الو شوال تاومسلا لوزت .هتايال ليدبت الو .داشرلا ليبس الإ اناده

 .هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا هباتك غاكحأ نم مكح
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 تاذ نع ,ةرثكلا نوؤسش هبجحت ال ,نافرعلا عساو :نأشلا عيفز ردقلا ميظع

 ازهاطغ هلنلسم الو منكن الانمي ناو ذاق ب ىلاكل الرا ىطا هيل قتال ىو مدجإلا

 ةقيقح هل ىلجنتو .ريثكلا بتارم يف دحاولا هل ىلجتي ,عمجلا تاماقم نع قرفلا

 هدأ لهدف و ىهيهل ذم هت التليألاو ىديزاثم داحتالاف ؛ةيحدعلا.لزلنملا يف ةيدحألا

 ةظحالم الب مهتملك عمجل ىعسي ءءانثتسا نودب يناريا لكل ميحرلا بألا

 ىلعف ,ةقحلا ةعماجلا ىعاري اهناو .عورفلا يف قرافت الو ,بهذملا فالتخا

 هذه اوعيضي الو مهناوخا ةفلاحم تاقوألا هذه ىف مهدعاوس اودمي نا نييناغفألا

 دجفاكللا دعو .مهناطوأل ًاجايس مهقايقو ولع نا ثيلتبقلا لعوب ةصارفلا

 امضي اليات زاهر اعيف راق رش اول اطيب له د اليررينل ةةضاتن اهيياعم .مهئادعأ

 .ًادلخم



 /١ هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لام

 ملام ءاهفعض ىلع ةموحرملا ةمألا كلت تلانو كلذ لك ناك نكل .اهعئارشو اهتاداعو

 اقع هر لجأ يناقزلف هيلاتع هللا اةدهلطإب |( ةيطر عرقا مست ءاشا را هقالر هلت

 .ةرخآلا ىف ةداعسو ءايندلا يف

 اهبضارأو ,سوفنلا نم نويلم ةئامعبرأ ءاهز مويلا اهددع غلبي ةمألا هذه :

 ,ةبصخ تبانمو ,ةبيط ةبرت نيصلا دالب ءاشحأ ىلا يسلطألا طيحلا نم ةذخآ

 ككاطيلا للعب طير ازين ةيوبن اهدالل ىرن كلذ عمو .ةبحر رايدو

 قبي ملو ,ةعطق دعب ةعطق اهبضارأ نوماتتيو ءانعش ا ده ةمالا(هاذه وطبع الع

 قل خوايز للك زي الوداع ىلا تقال اذ ىتح ,عاطي رمأ الو ,عمست ةملك اه

 مهب ملت ىتلا ثراوكلا ةعس نع مهتاقوأ تقاض ,ةمطدم ةبرك يف نوسميو .ةملم
 خطا ءاجإللا نيا يبلغ لجوجل ارواتو

 نهو .دي نع ةيزجلا اه نيدؤي ماظعلا لودلا تناك يتلا ةمألا يه هذه

 ىلا فلزتلا يف مهءاقب نوري مايألا هذه يف اهكولمو .نهتايحل ءاقبتسا ,تارغاص

 .ةيزرلل ايو ةبيصملل ايو ةيبنجألا لودلا كلت

 امرا طيوبيفلا انهار اعمق جاجا دقي ل ارو غي كاطع انهض ايبا

 ناك قيم لهم اش انتا ةيطلالاا رع قلاب عزطلا ١ لمن) له ؟رطاطخال ارتم هج

 دين) ان يشب دعو جف, ابناعيو لجللاشابرظزمتام البلع ةيالكا قزم, ىظا رمال انجن

 قظتنت نانانيلست الكب را فللذ نم ايدل فاك ال ميما لبا ايفا نابل ةيكاكولا

 ًاقشيست|لألا يسيل عيضاو دق امتنحرب لات هللاءنا:ءأيبلعت>لإ كلر مول الورابسفنأل

 .( اليدبت هللا ةنسل دجت نلو ) : لاق مك ,ةعبتم

 هزل رعب نم.تطقل امنومأللا نانا ماياردكاس ف اهناخبلب ايذيهزأ

 اهّنس يتلا ننسلا كلت نع اهبوكن دعب الإ ,دوجولا حول نم اهمسا ىحمو تداب الو
 ةهافرو .ناطلسو ةزع نم موقب ام ريغي ال هللا نا ,ةغلابلا ةمكحلا ساسا ىلع هللا

 لقعلا واؤش نسم .مثهتفنأب ام مؤقلا كئلوأ ريغي ىتخ :ةخارو نمأو شيع ضفخو
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 يدابع اهثري ضرألا نا ركذلا دعب نم روبزلا يف انبتك دقلو ) هللا لوقي
 رصن انياغ اا هنت ناكو) لاقو .(نينمؤمللو هلوسرلو ةزعلا هللو ) لوقيو .(نوحلاصلا

 ىف هللا دعوءام اذه:(اذيهف هللاب كو هلك نيدلاىلع ةزهظيل) لاقو .(نينمؤملا

 نع لض:نم الإ '+ليوأتلابتايآلابهذهرلاعي ةلو'لالب وأت :لبقلالا انماط اذآلا بكد

 ةةلموطو كلا ةبمألا كلت يلا! ١ دهع اذه «اكض اوم: نع دلكلا كي ءاوو.ءا]ريسألا

 ام ليبس اهل دهمو .ةملكلا ولعو ةزعلاو رصنلاب اهدعو .هدهع هللا فلخب نلو

 ادلب اج هلو ارش انا قيل ليف اسرع اةسايظلا وير[ ولا ءاه ذقت

 تتبث ىتح .ىلعلا ةورذ ىلا ابهنأش عفرو .ةلق نع هللا اهأشنأ ةمأ هذه

 اهتبيملتقدقناو ,تايسازلا:ىلاوع اهتمظعل تكذؤ .تاخئانعلاا ننق:نلع اهمادقأ

 لك لئاه لا اهروهظ لاه .بولقلا راشعأ اهنم بعرلل تباذو ,تايراضلا رئارم
 اوناك موق :.اولاقف قحلا لهأ ببسلا ىلا ىدتهاو ,لقع لك هببس يف ريحتو سفن
 رصنب مهدمأف هتنسب اودشرتساو هللا رصنب اوماق ةعامج ,مهعم هللا ناكف هللا عم

 تناك ةمأ هذه .هدنع نم ةزوعم ,رئاخذلا ةدقاف اهتأشن يف تناك ةمأ هذه هدنع نم

 تقرتخاف .لاتقلا ددعو ةحلسالا نم ةزوعم ,رئاخذلا ةدقاف اهتأشن يف

 اهتدص الو .مهقدانخو سوجلا جاربأ اهتعفد الو ءاهرايد تطتخاو ممألا فوفص

 فالتخا اهتمه يف رثأ الو ,كلاسملا ةبوعص اهقاع الو ,مهلقاعمو نامورلا عالق

 ةلالج اهعار الو ءاهاوس نم دنع ةورثلا ةرازغ اهسوفن يف لعف الو ,ةيوهألا

 قاع الو .مهنونف ةرئاد ةعس الو ,مهعئانص عونت الو ءمهتويب مدقو ,مهكولم

 نونف يف ممألا نم اهريغ بلقت الو .عئارشلا ميظنت الو ,نيناوقلا ماكحأ اهريس
 ناك امو ءاهب نونيهتسيو ءاهرمأ نورقتحيف موقلا رايد قرطت تناك ,ةسايسلا
 ,ةميظعلا لودلا كلت ناكرأ عزعزت ةليلقلا ةمذرشلا هذه نأ دحأ لابب رطخب

 ,ةريغصلا ةباصعلا هذه نا ردصب جلتخي ناك امو .دجملا حول نم اهءامسأ وحمتو

 اهرماوأل اهعضختو ءاهنيد دئاقع اهسوفن يف نكمو ,ةريبكلا ممألا كلت رهقت
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 دولا :لغلاايددلا»ءأمملاةن وحي طاوبأ لللضعتو ةعطلا اكسال نيجاطوأ
 .ةلكذلملا ءاؤاطلمكوااهل نما مؤاذغلا هاك اول فلس فلا شيما يضوبا عباد اسالك

 مآ نسحي ال ءاتنيب انمأ عطقتني اكو ةابزغو اقرش انتملك تقارفت ناؤهلا هنكتسماو

 لاو !ةةلسذ .الاورألا لاتعتلا ا (وءايدكحلاةايفويخالوةرانبر نأستل رانج. مله االؤا ميغ

 اتلاومأ: نم لذبن امب.هززغن الو .هتزوخ نع عفادناالو ءاننيد رئاعش مزتحت

 .اهنرمأ اينهكااهغاولأؤ

 ةئشلالا كعرهظإ اج وبن يلحاز ادللآ* قا (نيئطؤلإ :قيابلا نوسلباللا اطساحمأ

 نإف .فرح ىهلع هودبعي ناب مهنع هللا ئضري له .بولقلا داوس سمي الو

 اينيدلا !ائ سيفي ةيدوج و قلع ازيلينا ماو قياما قازيردج ا انأسطإ ناك مجاطا

 الأ ,مهبولق ىف ام صحمي الو ,مهرودص ىف ام هللا يبتبيال نا اونظ له .ةرخآلاو

 له .بيطلا نم ثيبخلا رْيمج ىتح هيلع مهام ىلع نينمؤملا رذيال هللا نا نوملعي
 ,/ةئملكك :ءالعإواهرصنب مايقلل للا ومأرو + بعسفنأ:نانموملا | نما ئوتشا| ةللا نااانوسن

 هسفن معزي نا اذه دعب نمؤمل لهف .سفنب نوحشي الو .لامب هليبس يف نولخبيال
 .هحورب الو هلامب ال ,ناميالا ليبس يف ةوطخ طخب مل وهو انمؤم

 لكلا تتصج دل ىياعنلا »نار ساما قل لاق اذإا عسي ذلار ما نوتماوملا اه

 معننو هللا انبشحمهمادقأ.ىف:نولؤقيو ءأت بث ًاناهإ الإ كلذ مهديزيال مهوشخاف
 قزري يح هللا ليبس يف لوتقملا نا ملعي وهو نمؤم توملا ئشخي فيك ؛ليكولا
 نمؤم فاخب فيك ءناوضرو هللا نم ةمعن يف ,ةيدبألا ةداعسلاب عتمتم ءهبر دنع

 .( نينمؤم متنك نإ نوفاخو مهوفاخت الف ) لوقي هللاو .هللا ريغ نم

 هبلق دحاو لك نحتملو ,ناطيشلا سواسو عبتي الو هسفن ىلا لك رظنيلف

 لكشف و الم نيبو ا هتافص نيب قبطيلل !,ةعافش الو ةّلخت هيف, عفنتال موي, ىأي نأ: لبق

 اًضيأرلا كل ذاتك لطح الخ ةزاكإلا ةصئللصخ قم هللا ةلعج »امو ر,نينمؤملا اب هللا

 قنيرلكلااو .ةيعسلاو ةيرمأ اهسقمأ.ءانع" للا شلل ناحتيانت ,انديميهاول جة فللا ةلازغ



 قثولا ةورعلا ١

 ربدتلاو ,ةقباسلا ممألا يف هللا لاعفأب رابتعالاو ةريصبلا قارشإو ءركفلا ةحصو

 نع مهودعل مث .رامدلا مهب ّلحو اوكلهف هللا طارص نع اوراج نيذلا لاوحأ يف
 ىف ةلاقتسالا"ننعااو ذا :ةكحلاو ةريصبلا قيرط نع مهجورخو ؛لدعلا يس

 ةيمح او ,تاوهشلا نع ةفعلاو .ردصلا يف ةمالسلاو .لوقلا يف قدصلاو ؛يأرلا

 مهمه أوعمجيب مو لدعلا اولذخ .هتيامح ىلع نواعتلاو .هرصنب مايقلاو ,قحلا ىلع

 اوكا ةيفاتفلا تاوبلخلا ع اًويكناؤ ةلطابلا كرغألا اريِزَحاَو ةقللك لانا اح

 ,ةلداعلا ننسلا ظفح ىف مهجهم لذبب اوحشف .مهئازع تراخ .تاركنملا متاظع

 مهبونذب هللا مهذخأف .قحلا ةرصن يف توملا ىلع لطابلا يف ةايحلا اوراتخاو

 .نيربتعملل ةربع مهلعجو

 ءاهيلا انرشأ ىتلا لئاضفلاب يىلحتلا يف اهئامنو ممالا ءاقب هللا لعج اذكه

 لو ملا ةوداش تنام د ممل دا ىلختلا يف اهرامدو اهكاله لعجو

 ديدحتو قازرألا ريدقتو ,داجبالاو قلخلا يف 5 هنيعك لايعمل نمد

 ظحالنو ءانقالخأ ربسنو ءانكرادم نحتمو ءانبولق ىلا عجرن نا انيلع ,لاجآلا
 رثأ ىنتقن نحن له ءناميالاب انوقبس نيذلا ةريس ىلع نحن له ملعنل ءانريس كلاسم
 هبكح انيف فلاخو ءانسفنأب ام ريغن نا لبق انب ام هللا ريغ له ,حلاصلا فلسلا

 اذا تح .هدعو هللا انقدص لب ءنوفصي امع ىلاعتو هاشاح .هتنس انرمأ يف لّدبو

 انتبجعأو ,نوبحي ام انفالسأ ىرأ امدعب نم هانيصعو رمألا يف انعزانتو انلشف
 ,زفهلاك ان العشوت الل اطال ادب الومناز» ا كانلاب انو ل ذلع اميه اةتاوعن رفات
 ءوسب انازاجف :هرصن نع انلذاختو ءايرهظ هللا رماوأ انذبن ,ةيدوبعلاب انتدايسو
 مولتن التنك ةدسبلا'ةبالتآلاو:ةياولثلا ولسا ةاعتتلا ىلا الليسن انل قب 2و ' ةتلاتقأ
 نوكفسيو ءاهلهأ انولذتسيو ءانرايد نوبصتغي اّنع بناجألا ئرن نحنو انسفنأ
 اها نوب تلتقي اجرا وعلا سطل 0 كالو

 نع عافدلا يف نولذبيال ةلملا هذه نم مظعألا هاؤَسلاو قفاؤلا ددعلا اذه
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 نإف ابرك لمعلا نوكي نأ وجرنو ,نيدحوملا عيمج نيب اهب دحويو ,نيملسملا

 ,ةبوألا مط تحص .مهيلع هللا بجوأ امب مايقلل مهرمأ اوعمجأو نوملسملا لعف

 ءايلطنلا لج تن وللا ليغ لشفروذ هللاو يتعدل افعوو ةيرعلا عم تهمل
 لك لضنفلاو .نيملسملا ةملك عمج : هّلك ريخلا وهو ,ريخلا اذه ىلا اوعراسي نأ
 هل دجت نلف للضي نمو دتهملا وهف هللا دهب نمو ) لمعلاب مهنم أدبي نمل لضفلا
 .(ادشرم ايلو



 قئولا ةورعلا ؟هف

 ثبتي ,ءاوشعالالوّضَخ دنع يانلا/يضاؤ رف نم .ضرفا لهأ ءادعالا» لزم اهتنايص

 نولصي بناجالا ىرن انل اف ءافلخو ًافلس ةمألا عامجاو ءزيزعلا,باتكلا ّصن كلذ

 ,ةلود دعب ةلود اهيلع نولوتسيو ,.ةلوص دعب ةلوص .ةيمالسالا دالبلا ىلع

 عديت الو ءرطق لكب نونكمتم ,نضرأ لكلزئؤلعا .انايالا ةيقسافؤمستلاو

 نلتع ميل نآزقلا لأ ايرالأ ,ةيمج هنع:عافذلل:مهرفتست الو.:ةرغن_نيأبلا لع

 امامإ هوذختتو .يهاونلاو رماوالا نم هيف امب اولمعتو ءنارقلا اوميقت ىتح ءيش

 ايزالا ,حلاصلا مكفلس ناك امك لمعلا يف ةئكح ا ةاعارم عم ,مكلامعأ عيمج يف مكل

 لاثتقلا:اببفز ارك ذو ةمكحم ءةروشا تلززنا اذإف) هنما وأ رقاف !مكباتك اذه .ان]رقلا_قهأأ

 الأ ( توملا نم هيلع يشغملا رظن كيلا نورظني ضرم مهبولق ىف نيذلا تيأر
 ايما سس( اهإن مطل نامارالل نلف يضر قيتعتل دتييتيالا هنهاجلوت انس يمل
 نيعدملا نم نيريثك رغ وأ ةميركلا ةيآلاب هيلا راشملا فصولا اذه هلوانتي نأ
 نوربدتي الفأ ) مهؤاوهأ مهيدل هتنسح امو .مهامعأ ءوس نم مهل نيز ام ناميالل
 .( اهافقأ بولق ىلع مأ نآرقلا

 لوا نونكياو الإ ضخ لبق ناممالا كقورال لاعب لوجه الو :لوقأ
 ,ةلعت الو ًارذع كلذ يف ىعاري ال'.ناميالا ليبس يف هحورو هلام ميدقت هلابعأ

 .هللا نع دعبلا ةمالعو قافنلا ةيآ وهف هللا ةريصن نع دوعقلا يف راذتعا لكو

 أبن هب انءاج امك ةمايقلا موي ىلا ةمألا هذه يف ريخلا نأ لوقت هّلك اذه عم

 ماق ولو ءلوزي ًاضراع نوكي نا وجرن مويلا هارن يذلا فارحنالا اذهو .ةّوبنلا

 ارويخأو !نينمؤلادلو,ةلوفلزازجاش : ةحيصننلا نا ىنيلغ اهناودأو: ءايقتألا:ءابلعلا

 يذلا هللا دهع ىلا مهوتفلتساو ,ةفيرشلا هيناعمب نينمؤملا اوركذو ,نآرقلا حور

 ًالامعأو ءراصبألا رببي ًارون تيأرلو :لفسي لطابلاو ءومسي قحلا تيأرل ,فلخبال
 راطقألا !هيلخأ قف نيملنلملا (رتوقن كمل سلم ااه ةكيرتملا ةلزور هراكمألا| ايف لاحت

 ةنالك ايبا مايا ورحا فسرت نينا ةيمألايعسللا نآب انعبحر املا بده
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 نودعي نويقرشلا ناكف ,مهدئاوعو مهعئانصو نييبرغلا لاوحأ ةفرعم نع لهجلاب

 كلن ةنيلجتالا رهتتاف .ةمارك وأ ًارخنس عارتخمإلا نم عيدب لكو .ةزجفم ةبيدزغ لك
 وهزم تاس جبنا لاح نإ ةتطلمتا وطتتبو قارشلا"نلا اؤيتهانداو ةلطارلا

 مث ,ماهوألا رطاوخ مهيف تراثأ يتلا ةيبروألا ةعنصلا بئارغ ضعبب الإ هناكس

 بولق اوبلخ ىتح .ركملاو ةليحلا لئابح نم زيلجنالا هبصن ام ةوق مهولا داز
 .مهبولق تارطخو مهوقع نع مهوذخأ لب ؛مه.ديأ يف نع مهولهذأو نيكاسملا
 ةمألا تنغتساف :ههكالمأ نع َمهْولِجَأو :مهيضارأ مهنم اوعزتناو :مهاومأ اوبلسف

 ةمكاح اهارت مويلاو .تكلم امب تهفرتو ,تبهن امب تي تفل ان رخال
 ةعاررتتت“راطلقالا كلا ةلغ ةمشعتم انهاؤقو"ةةكساما ءاخناو هةقساو زاطقا قلع

 ىف ىهو .ددعلاو ةدعلا نم رزن الإ ةيقرشلا اهتالايإ نم ةلايإ لك يف ئرت الف ءاهبف
 ءاحنالا كلت يف ةكرح فخأ ناو اعافد الو ًادوذ عيطتستال ,ةنهاو ةفيعض اهعيمج
 ةمألا لع رمألا اذه رهظ دقو .ةرملاب اهمده وأ ةوقلا كلت ىف ةعزعز بجوت

 .اهعايضو اهقّرق نم ةفيخ يف .اهكالمأ ىلع ةفجر يف ًامئاد يهف .ةيزيلجنالا
 لكو .دوجولا يف ثدحت ةكرح ةيأل قلقتو .ملاعلا يف ةثداح لك نم سجوتت
 ىف ةعزوتملا زيلجنالا ىوق يف ةلزلز اهثودحب بجوت برغلا وأ قرشلاب ملت ةملم
 : تتايقركلا عيمج يف ةفيعضلا ءاحنألا

 ٍباَجاحب مهن ًابوجح .نينقرشلا ىلع ًايفخ«لزي ملازمألا ىزن هلك اذه: عمو
 ليعلم 5 يضام يف هيلع اوناكام ىلع زيلجنالا نأ قرش لكل مهولا لثمي ,مهولا
 ىلع ةحورطم دسأ ةثج اهب ىري ةزافم يف رام لثمك زيلجنالا عم نييقرشلا لثف

 بكنيف ايوق اسرتفمو ايراض اعبس اهمهوتيف كارح ا ةميدع ةايحلا ةدقاف هقيرط
 ًافوخ توميو طقسيو دعتري .هنم فوخت امل قيقحت نودب ةبنااراوأ اسفل قيرطلا نع

 امبرو هتياغ ىلا لوصولا كلاسم هيلع طلتختو ةداجلا نع كلذ دعب لضي وأ
 ناك مهولا اذه نا انلق نا ئطخن ال لب .هيغ يف ةفلتمو ةلالض يف ةكلهم فداص



 مهولا

 يه امك قئاقحلا ئرن ىتح دامو رنه ا كن شك وللا

 : .(قشنو لضن اليك

 .تاعرمتل نرفع ف احترلا دارك ووك رول هولا هولا للا لاق لأ

 باجح هراوطأ عيمج يف وهو ,تاشعنملا ًايكاح ,تارسملل ًالثمم نوكي ًاروطو
 ىلع مكحو ةدارإلا ىلع ناطلس هل نكل .ةريصبلا نيع ىلع ءاشغو .ةقيقحلا

 .ريخ لا ةافنمو ءرشلا ةبلحب وهف ,ةميزعلا

 .اكليستا ليثرملا# دفان نمالاو ءاديعب كي رملاو "ارد ةفيعفلا 32 مقرا
 ءامودعم ردوا لي هفضل نع دفداطم و دنس نع مهاولا زهدي مهارلا

 هيف طبخب .دوهشم ريغ ملاعو .دوجوم ريغ نوك يف مهاولا دوج وم السلا

 سبالي ثيبخ حور مهولا .هكرت اذامو هكردأ اذام يرديال .عورصملا طبخ

 ,ماهوألا تمكحت قئاقحلا تيفخ اذإ ءلهجلا مالظ يف يهو ةيناسنالا حورلا

 ,ليهاحب ىف نوطبخيف ,ةلالضلا ءاديب ىلا نيمهاولا دوقتف «تادارإلا ىلع تطلستو

 011 وو اع ا و ام
 ىلإ 1 لا دواس لا كدا دما ل ناك

 تبجحو .ءاوهالا فالتخاو .ةملكلا قيرفتب ةيقرشلا مقالا هيف تيلب نامز يف
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 يتلا ةريغصلا كلاملا نم دجوي هنا عم ,يزيلجنا يدنج فلا نوسمح الإ ةضوغبملا

 نم رثكأ تغلبل اهاوق تعمج ول ام ءاط قب ام لاوز ئشختو لالقتسالا نم عون ا

 يتلا دالبلا يلاهأ نم حالسلا لمح هنكمي نّمع ًالضف اذه ,يدنج فلأ ةئامثالث

 ىلوتسا يذلا مهولا الولف ةرملاب اهالقتسا لازو ةيزيلجنالا ةموكحلا ىف تلخد

 انت ءابفلف وي راما وه اع ةلت ناهندل نيضاتجااهلهذأ خي ضاوملااو .قغاسصملا:َنِغ
 مهنوموسي فاعض موق ةضبق ىف ةوقلا ةقئافلا ددعلا ةريثكلا سوفنلا هذه تيقب

 ام اوكردأو ءرابتعا ةنحم مهسفنأ نيكاسملا كئلوأ حمل ولو «ناوطاو لذلا باَذَع

 اوأرل ةرضاحلا ةلاحلا ىف زيلجنالا فعض ىلا اورظنو ,ةيعيبطلا ةوقلا نم هللا مهاتأ

 مهالقتسا نا اوملعو ؛مهلجرأ تحت ةاجنلا أجلمو ؛مهيديأ نيب صالخلا لئوم
 ىلا وعدي الو ؛:ةقشم فلكت الو بعت مشجمن ىلا جاتحيال ,مهدالبو العال

 .ةريزغ ءامد كفس الو ,:ةرفاو لاوما كلذب

 اعطال دالمل ًاوالكعا !كيظغإلا ةلود« فاهم ةيبوووألا ل زافلاا قا دوب
 ,لودلا اب ةلود ةيعر هددع غلبي ملامم ةميظعلا ممألاو ةعسا لاو كلايملا خف

 نظيو ايناطيرب رئازج ىف هاري امب ةيصاقلا فارطألا كلت يف اهتوقو اهنأش سيقيو
 وأ ايناطيرب يف هيلع اهتردق يواست كلاملا كلت نع عافدلا ىلع ةردق اه نا

 ول دح ىلا ضرعلاو لوطلا يف دم دق زيلجنالا مسج نا ىلا تفتلي ملو ءاهنم برقت
 طيسب يف مهاوق تقرفت (عطقنا ىتح قر) هلاصوأ تعطقتل ةّره ىندأ هيف تلصح

 ديزم ال رجض يف عقص لك يف مهاياعرو .ةوق عضوم يف مه قبت مل ىتح ضرألا
 ةياكنلا نم نودصقي ام ىلع مهنيعي جراخ 53 ناك يف نوبقرتي هيلع

 امل رمألا ةقيقح ىلا ارتلجنا باهت يتلا ةلودلا كلت تتفتلا ول ,نيملاظلا مهماكحب

 نم رمألا لصو دقف ؛:ةروشم الو ربدت ىلا اهتلزانمو اهتضراعم ىف تجاتحا

 .مهولا هللا لتاق .مهولا باجح الول ركفلا ةقد ىلا جاتحيال دح ىلا روهظلا

 عم سورلا ةلود ىلا نورظني امك زيلجنالا ةلود ىلا نورظني نيينامعلا نا
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 نوارظني اوناك نوبيروألادف .نييقرشلا نع طلستم وه امكنيببزغلا كاع ًأطلستم

 ةموكح تناكو ايناطيرب رئازج يف اهيلا نورظني اك ةديعبلا اهكالمأ يف ارتلجنا ىلا
 ةمظعلا هذه شرع ىلع ةعبرتم ,ةيمهولا ةبقلا هذه يف ةعنتمم ةنصحتم ارتلجنا

 فضكأ زاتييالو هيتس طاقاط انو ديعجيي وق قعضي نيلجاالا قلي كيلابللا
 اذازينبقيلو نيوراولب ند نوط كاسو نوبل ةقدامط لاك يف مهارن اذهو .مهولا نم

 راصتر ىبطتقلا نب رظافلا راظبنا لوطن :ءاهر ألا: لح اردف ءاضوقلاب

 اهفشكي تافتلإلا نم ليلقف الإو .ةقيقحلا عالطتسا نود لوحتف .نيرصبتسملا

 .زيلجنالا ىلع بارخ ا ةمايق موقتف
 ادنلوهو اسنرف عم اوقباستو ةعمتحجب ىوق يف دنهلا ىلا زيلجنالا بهذ

 بصق ةارابملا هذه يف اوزاحف ةعساولا ةيدنطا ىضارألا ناديم يف لاغتربلاو

 نييدنملا:ةلفغ نم كلذ ىلع: مهدنعاس امبو ,ركملاو اعلا نفاهنا|و نامت اع ةينيلا

 نيرا ويلجت ورارلا رتلغا ازيلال ءيبماوز كزقنلا تالف يبريملق زيبيط ءأ نيعلا كانل

 قئاضم الإ لودلا نم مهريغل اوهبأامزءاعيتنف ايش اهومأب اولقتتمإو مالبلا كالت

 ديرن اننا مهوق ةملانسلا ثولقلا هلب اولاهسا.ام:لوأو.ءزكذنت!ال.ضرألا نم
 طلستلا.ديرنت اهنإف (لاغتربلاو.ادنلوهو ابيانزف)ةملاظلا لودلا: هذه: نم. مكصيلخت

 قّزننإاناءمث :ةكلالقتساو/ةكري رحت الإ ديرن الف «زيلجنالا» نحن امأ :مككلامت ىلع

 نيسمخو نيتئام وحن ىلع ةطلس امروبو ,ةينيصلا دنطاو دنطلا يف ناآلا زيلجنالل

 المص صاخلالا يابطل هيرب موا مطاع كاوا ور اك لهي نوي قتلا ف انززبلف
 دايلفأ انيعدجاو الك :روصخ ان اكل اكيد تناك ةملاظ اغار ةطلاب هيا: اضفت

 لصتت الو .زيلجمنالا غلبم اهملظ ىف غلبت ملاعلا يف ةموكح دجوتال هنأ ممألا كلت

 ةذخآلا ءاضغبلا هذه عم نكلو .توربجلاو ءايربكلا يف زيلجنالا هيلا لصو ام ىلا

 صلمتلل مهليم ةّدشو ؛اهئاجرأ دعابتو مهرايد ةعس عمو ءاياعرلا كئاوأ بولقب

 ةموكحلا كلتل عوضخا ىلع مهرهقت ةوق مهيف دجويال ,ةملاظلا ةطلسلا كلت نم
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 يدل ةدايسلا 50007 نا ىلع ةمئاقلا ةيوقلا ةجحلا نم مهتءاج ام عم زيلجنالا

 للضيف دقوا األ :مهللا دبلظأ كرقهلساو ةيلجتالا زاخ,ا ذنب ءاهفورصت_لرع الشرر يف

 نم نييرصملا ىلاهألا نم دجوي الف .مهتّين ءوسو ,مهردغ روهظل ىفاكلا نامزلا

 ًالمع لمعي ول دويو ,مهءانف ئنمتيو مهضغبي نم الإ دجويال لب .مهلا ليم
 اولهذ مهنأك رصم ىللاهأ نإ .ةميزعلا حبكيو.ةفاخلا مسجي مهولا نكلو .مهكالط

 اوناك نييردصمملا نا :نونظي مهنأك .مهدالب نم زيلجنالا تنكم يتلا بابسألا نع
 مهترهقو ةيزيلجمن الا ةوقلا مهبلع تبلغت مت ,زيلجنالا ةعفادم يف ةدحاو ةملك ىلع

 لإ هداك ولت داي نيلكالا ناو هنتي ناكا اه اون نين زوعللا ناك .اعيمج
 تاع تاو اقسش نيكس ةبم نم اوناك قيرذلابنإإ4بيكعلاريهاولا وع اذه | منوع

 هيف مدتق اهل رقتساب امهتفالول:ةنأو:ليتلا ىذاو زف اهولجو ةينزيلجنالا ركاسعلا

 ةءركملا عاصم و امرمع قاهألا لهق لع ةرداق كاسملا كلم | .نالا د

 اهكاوبجأ ىف: مهاؤراجيو ًاهرك عوتادعأل نمله تبي ل طابلا نظلا اذهبوءايناطيرب
 يف سيل نا اوملعيل ةيزيلجنالا ةوقلا ىلا لمأتم ةرظن نويرصصملا رظني اله .اقافن
 نيؤشح نكديزأ,نادوسلاوءرصمإ ىلا تعبت نأ اهدهح تغرفأ 'ئلرايناطي رو ةقاط
 كلا تاس لدا يباب نيالا رعنملا ليحل ةاونعأ نسل للا ىديع ىلا

 اوأجتلاو مهمئازع تراخو زيلجنالا كبترال مويفلاو ةريحبلاو ةيقرشلا يف ةفيفخ
 .مهولا هللا لتاق الأ .اهلهأل دالبلا كرتل

 وه ةيرحبلا ةوقلا كلت غلبم نكلو .ركنت ال ةيرحب ةيبرح ةوق زيلجالل نا

 ننم:رثكأ.ر حبلا نعدعبي ايف المع لمعت نا:نكميال .نكاوبس يف,هرثأ نهظ يذلا

 يف لهف لحاوسلا ىلع مهلبانق اوقلطأ زيلجنالا نا انضرف ولف ,نيخسرف
 ىفبلللسألا قانكلا إد يبيجإلا دنيا 1|: لباتقلا لؤلظ يمت | رهتتير قاميعفإطتسا

 ىلع مهرهقي ام ةيربلا ةيركسعلا ةوقلا نم مه سيلو مهنوئواني دالبلا لخاد
 نئاصتا بع شد وردت عدلا لذه ,مهولا ىوس ءيش رمألا يف سيل .ةعاطلا



 قولا ةورعلا 0

 نؤنظيتف |عسؤفينلا نام ًانويلم نينيقو نيتئام:ىلع مكحت ارتلجن/ةلؤاد نإ ,ةظسالم
 امل :ىلإ مهرااظنأانفدإب متعيلو: ,ز راضلا رابسلجت داع ةلاودلا منه ةضيراطت نا ]ظنلا اذه

 ىلا دونجلا نم قوست نا اهنكمي اذامو .ةيركسعلا اهتوق مه نيبتيل كلذ ءارو
 ةلود ةوق يف اهب دادتعا ال ةريثكلا نييالملا هذه نا مط حضتيو .لاتقلا نيدايم

 عاخل صرفلا باقتر | يف يهو ءاهيلع اهئادعأل ةوق ةقيقحلا يف يه امنإف ءارتلجنا

 نيسمحو نيتئام تب 7 ئرخأ ةلود عم برحلاب ارتلجنا ةلود تكبترا ىتف ءاهتعاط

 ةءاوكلي ىف, ناملسمملا نطل ناويلم ل ات اقت اف ويل

 نيييرلطح مرق اانوأت لطاورديلا, نوأجمل !5اهويمملا ةلئقةيناغعلا اقلاونلا جودي ءازتلما

 يف نيملسملا ليمتست امنا ارتلجنإ ةلود نا نوملعي نييناثعلا تيل .ةيدنهلا دالبلا يف
 ةانهللا وب اك كيقرمذه اع ةطئاذمو امل ةريصت و[ ةيناتعلا ةاؤردلا قنا نريكي ديما

 كلت اولمعتساو زيلجمالا اياعر ىلع ةيونعملا ةطلسلا نم مهام نوينامعلا ملع
 يف مهفيحو زيلجنالا تائكحت ىلع ربصلا ةرارم اوعرجت امل ءالقعلا لاعتسا ةطلسلا

 يف يه يتلا ةيرصملا ةلأسملا لثم يف ناطلسلا قوقح ىلع مهيدعتو .مهامعأ
 0 قسما امو دينة تل يلب فا قعمقملا

 ةلاحلا ظفح موري مسق .نيمسق ىلع يبارع مايأ اوناك ريصم ةنكس نا

 ىلا هيبناج دحاب ليمي ناك مسقو ءاشاب قيفوت هب مسري امدنع فوقولاو ةميدقلا

 يف يناثلا مسقلا اذه ناكف ,ميدقلا مسرلا ةطلس رخآلا بناجلاب باهمو .يىبارع

 لخدف..لشفلا ىلا دلخم لوألا مسقلاو .بيرلا نسم ةيزع الو هرمأ نم ةبير
 فيفخخو بيغرقلا نم ليلقو بيهرتلا نم عونب امئاو ةيقيقح برح الب زيلجتالا

 قا فيتا ةطفارلا تلا ءاناقما ينج ذك أف -ةرصتلمب انزيلكا اف داص يودع ايدل النوم

 دقتعي ناك ام كلذ عمو .مهبولق نم هيلا ليملا بناج لاوزب يبارع نع سانلا
 الذان ويف وع امدابل تلا يس اخ فا فيش دجلملا نمل نوفتس فلل نم يبتم دحاو

 ةموكح يف مِهْلظ نسحب رمألا يف نويرصملا لهاستف .هيلع نيرئاثلا نم هنوذقنيو



 نجلا عو

 نا لق .ةدّيشم جورب يف متنك ولو توملا مككردي اونوكت انيأ)
 .(مكيقالم هناف هنم نورفت يذلا توملا

 كاضأ نم ناطنألادازفأا لضم نم دان لقتناتآلا ندوة اجللا بلغ

 (تارجعتم: اهتؤدعيف-لوقحلا ءانغض/اببلانظنبا»زاكفنلارغه ذو تاتلألا كاع

 يدحت نم نكت مل ناو ,تاداع قراوخ اهنوبسحيو ,تاوبنلا ةنمزأ ىف نكت مل ناو
 ةقفا ومو:.تكاوكلا حاورأو كالفألا تاك رح لا لفل اهب دقو كلالاومللا

 أزجع .قافتالا تافذقو ءفدصلا ماكحأ نم اهنظي نم نيرصاقلا نمو ,علاوطلا

 :ةفرادتا هيمو ةمكتملا:هشأ: داعأ خزن امو ناوطصلا# ههفز :تانثنشلا كلأزذإ

 ؛ببعسب' ثداخ لك طاننأ :هتردنق تمظغو.هنأش لج نيبحلا يكحلا نا ملغيف

 ,ةيلقع ةبهومب تانئاكلا نيب نم ناسنالا صتخا دق هناو ءلمعب بوسكم لكو

 ةليفتوملا ةقللططو ةلدقملاةببو'روقأللا ةيتتاكملا يظلم انجل ناقاكي ااهيناسكوتز !ةارقفأ و

 وأ باوشلاو ءالقعلا دنع مذلا وأ حدملا قاقحتسا امهبو ,ةيعرشلا فيلاكتلا ظانم

 .باسحلا عيرس مركلا عساو دنع باقعلا

 ,ةيناسنالا ىوقلا هباشت يف ئأر ,.حيحصلا سايقلا ىلا ريصبلا عجر اذإ
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 توص .ءايوقألا قوقح ىلع وطسي فيعض ..زيلجنالا مه نم اوملعف نييبرغلا
 ممألل اوراص زيلجمنالا نا اهملعل مهتضراعم ىلع لودلا تماق .لاب حبشو لاع

 اذه لوزي نا يتب نكل .ةينبلا رّمدتو ةحصلا دسفت اهفعض ىلع ةديحولا ةدودلاك

 الو مهرومأب 0 تاكوعلا هذه نم اوديفتسي ىتح نييقرشلا نع مهولا

 عفرأ مهللا .رخآ ديسب ايبنجا اديس اولدبتسي الو ,ىرخا ىلا ةيدوبع نم اولقتني
 ىلا اندهاو ةياوغلا نم انظفحاو ءانرومأ يف دشرلا انل ئيهو ماهوألا بجُح اّنع

 .ةياهن ريخ



 "ا ةدبع دمحو /ةسينلاةؤزقلالاهج

 اهفر تانكسملا يف شيعلا فظشو .الهس تالذملا رعو نابجلا ئري .ةّيلع ةمهو ةيكز
 :اهعنو

 ماليإ تيم حرجلام هيلع ناوطلا لهسي نه نمو

 مل ناو لاح لكب ضار هنكلو ةظحل لك يف توملا تارارم عرجتي لبال

 ءادعصلاب الإ دعصي ال سفنو .ءايحالا ىرت الو .ءادعالا رصصبت نيع الإ هل قبي

 الب ةعانقلا يف ءيش لك عاضا : هتايح هذه .ءاوأللا ملأ الإ هب مليال ساسحإو

 :ةفيل] اضخم ءةيعللا.ةلروأ نأ نظرات وة اج

 ءاهاح متالي ال ضراع لك ةمواقم نع سفنلا يف لاذخنإ ؟ نبجلا وهام ْ

 اهلعج ىتلا دوجولل ةظفاحلا ةوقلاب بهذي ,ةيحورلا ضارمألا نم ضرم وهو

 نقبل كة فوسم اظل الا ول هتك ب ايلقأ هلو ظيسرطلا«دازلظلا ايرأ نم ةمكو ال
 يذ لك ريصمو يح لك لآم توملا ,توملا نم فوخلا ىلا عجري اهعيمج انيأرل
 لذرأو ةأشنلا نيب اهف هنكلو ,ملعت ةعاس الو :فرعي تقو توملل نسيل .حور

 يردت امو ) هناش لج لاجآلا ردقم الإ هملعي الو ,ةظحل لك يف رظتنني رمعلا

 نسم:فونخلا دتسشي ( توق ضرأ يأب سفن يردت اهوا دعيت هلكت اذا ليفت

 وتحمل ايضملا عب ةلظعلا يوسع قعاقلا نط رمل" ذَخ ناشتلا د شنبراوأ ادت اال اًقّتولا

 اوفي ففيطا انا هايهالاةون الطعن اند اما هيف ع قار الل هللا هطلت ةنير ذل

 ًاينقاو:ةللإ ةلغج اما نظيف ةنسفن:نل ا ناسنألا لفغي..معنأ هلجأل كقلخ اهف:ةبوهوملا
 ةوطخ لك يف نا لهاجلا بسحب .ءانفلا يف ًاببس  مادقالاو ةعاجشلا وهو - ةايحلل

 راثآلا نم هيدي نيب املا ةدحاؤةرظن نا عم ًارطخ ةوطخ لك ىف نا مهؤتيو افتح

 يف بعاصملا نم اوللذ امو .مهامآب زوفلا نم يلاعملا بالط هلان امو ةيناسنالا

 لطوانسوو *.نالئنغ:تاوصأو ماهؤأ يه انِإ فواخلا كلت نا هل فشكت ؛مهريس

 .هتم رح ريخ لك نمو .هتّدص هللا ليبس نعو .هتشهدأف هتيشغ .نيطايش
 ,ناسنالا سوفن هب لاتغتل ,مايالا لئاوغو رهدلا فورص هبصنت خف نبجلا
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 اكل رحال عقلا ليش لانا ا! نشل نب رافع جاه ابونا قير تقلل قرط اتا

 اميل سؤ ل كلبا زاجل للكل عا: دقرفللا لاصف قرار الل عجيل اكن دق أو

 هلا ل ف اا حالا كلب .قيلقاب ةلاربك وات ملا بل ايغالاا قات الصفار ري دصللا هيو نكي
 ليم ؛ناسنالا ةقلخ يف لائكلل يرطف دادعتسا ..ةريحلا ةفقو انه .قيقدلا رظنلل

 داوجلا نم ماع لضفو .راثآلا لئالجب زاتميو ,راخفلاب درفني نأل درف لك يف يلك
 ةماعلا قريلصلا ذإ ذات اف دار الوأ انادطب كاع ل ل اكو طف خااكال

 5 نم مظعألا روهمجلا دالخإ ىف ةلعلا امف .هدج يف كلاسلا نضلخيا اين دس

 ملا ههطادت دعاكم ىلا لوصولا نع ىروصقو لزاتملا تاو لا ناسا

 هللا لدعب ةنمؤم سوفنلا تناك ناراجومح .يزيرغلا ليملا هيلا مهزفتسيو

 نع ًاباتع ىمختو هقيايحلابطلا تيلبقابلا,نعرابا رثامجقت  هديعوو هدعوب ةقّدصم

 تبسك امب سفن لك ىزجت موي .ربكألا ضرعلا مويب فرتعتو ,تائيطخلا باكترا
 دققت اذ امى رش ره روت تعب اس ندع زعن .الوخي لقا لامن اشو لا

 ىلا تاببسملا تدر اذإ .للزلا قلازم يفاهب ردحني اذام ءلمعلا نع سوفنلاب

 .للعلا مأ ىه ةليعر اذه اندح وياهم ويسر وز اه دو دج قرم قئاقملا تتلطو اتا

 ٠ .«نبجلا» للخ لك هب نرقي أشنمو
 طباور عطق يذلا وه .اهءانب مدهف كلاملا ماعد ئهوأ يذلا وه نيجلا

 فعنضأو .مهيشو رع تيلقئايف كولملا متازع خهوأ/ىذلا»وه .اهماظن, لخخ حملا

 هوجو ىف ريخلا باوبأ قلغي يذلا وه .مهحورص تطقسف نيملاعلا بولق

 لاتحا سوفنلا ىلع لهسي .نيرئاسلا راظنأ نع ةيادهلا ماعم سمطيو .نيبلاطلا

 .ليقعلا ةيدوعملا سن ل اير نوير ةلكسملا ضر ايملع كفخع ةوتلنللا

 ةيساجلا روهظلا ئطويو دلجلاب ليلذتلاو ربصلاب ةناهالا قلت ىلع سفنلا نطوي
 ا ل يس وربع ا جو ناك امم امن بعاسملا نم لاجل
 حور ليك دنيعريمجأ موبم هنم ترقلا,نود ارراع:سفنلا سيل نيمللاممادقالاو
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 شب نصواحالاةدابطا نافع« ءالقالاروضيو ةغاجتسلا لفت قاذلا اقع ومر درك هلكذ
 اصول ضجة ايقاع يمت لات ا ]حفلا

 قطابتلا ف ديفي هلاوت اجر بشك اهخرطلإ لالا: لي: كافالازأ نقوطوما نليقلا
 نم نمّوملا .هنم ةقيقد مادقإلا هصقني الو ,لجألا يف ةدايز ضورفلا ءادأ نع

 توما اساور 1 ةيعيس و دكا ار ةاؤيمشلا للا نيدو رز دلوشلا طلح

 كيد اول ركل اج قلل «ويبلدطن ل اطأ خلا هك ويرد طوورلا هؤعج ًالوقل

 ماعلا لع هع قي وناعل ا ىامذالا نينو ةيحلا نيب قاطرستأ, ىو نم
 يف ناميالا نم سيل وهو هسوه هب بعلو هلقعب ررغو هسفن شغ دقف ؛ملسو

 لمؤب اذنمل«ناعالا :ئزعد:ىف ههشكن نابجلا لع لبدهت نآررقلاا نم ةياأ لكان قت

 نم يف هلزأ عدو ااموةلازج ايت ارتكب راسلنا وعرب ا ءاير ال
 هللا بجوأ ام ءادأ يف دعاقتلاو ؤطابتلا نع يبنلاو .هتملك ءالعإل مادقإلاب رمألا

 ىهنلاو فورعملا كاذب رمألا) ةضيرفلا هذهب اوماق ول ءالعلا نأ نظلا فو .كلذ نم

 اينالخلو في رشا ناررقلا يناعم نييبتب ةفاكلا اوظعوو ًاليلق ًانمز (ركنملا اذه نع

 اهلاندشو ءزهذلا دبأ.ةركذ قبب ةلملا هذه يف ًارثأ كلذل انيأر نينمؤملا نسفنأ ,ف

 ازنمر واجن عاوتم وم اه كيذا ادللا كج وهو ايندلا ماجي يف ءاهدكع هلف مجالس لا
 نم ليلقل الا نوجاتحي ال دئاقعلا راثآ نم مهتدئفأ يف نكم امبو مهفالسأ نع

 اوظفحيو ًادوقفم اودرتسيف دوسألا ةضهن نوضبنيف .ريكذتلا نم ريسيو .هيبنتلا
 1 داوم ةنئاعملا للا طعص ةئاكرإ كافرحلوف



 قئولا ةورعلا 550

 نع مهدصيو هللا دابع اهب ديصي ناطيشلا ةلابح وه .بوعشلاو ممألا هب مهتلتو
 اياها رس وال عالم ال قال ملحن اكل اقم ندلي ذار_لكلل هلك له دلل

 .,تاعامج لا قزم .هبجومو هثعاب وهو الإ رفك الو .هتموثرج وهو الإ داسف الو

 نم نيطالسلا طبهمو ,مالعالا سكتولو وبلا مزاه :تاالصلا طباور عطقمو

 تا رمارطشلا قيقئاسنللا الند نيت امانا تغب ذاب ةققان ا ايفئضورأل ىلإ عل الكل انعام

 ىقمىلبلا!ءايفيرجلا اتتلنلاليايناألا,ئذيأ اطلس اناس 5: قاما ذه جرالي ته ظاولا

 ىلا ةقيقحلاب عجري رقفلا نم فوخلا نإف ,لمأتف لاثملا دعب مهوتت امبر ؟ نيجلا
 قافنلاو ,بذكلا: يف اذذخ اريتغت نأ كيلع.لهس .نبنلا ةّلعاوهو ؛توملا نم.فونلا

 يئذأ ليك, ىلع لاثشو اغا نيجلا نانسنالا ةظيعملا ةدشفملا, لضارمألا خا ونأ .نئاساو

 نا نولمؤيو ءرخآلا مويلاو هلسرو هللاب نونمؤي نيذلا اصوصخ ةيناسنا ةرطف

 قع للشابلا الكعي أ لج قذ: للرصاص ةسالتساللا ةلياا ماه: ناوكير كأن حبت

 مهناو هللا ىضري ام ءادأ نع عناوملا ّدشأ اهنإف (نبجلا) ةئيدرلا ةفصلا هذه

 :ناميالا'ةمالع تؤملا بح لعج دق هللا, نا نآرقلا ءارق:ملعي :هاضر.الإ نوغتبيال

 نيذلا ىلا رت ملأ ) نينمؤمب اوسيل نم مذ يف لوقيو .نيدناعملا بولق هب هللا نحتماو
 اذإ لاتقلا مهيلع بتك الف ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوميقأو مكيديأ اوفك مط ليق

 انيلع تبتك انبر اولاقو .ةيشخ دشأ وأ هللا ةيشخك سانلا نوشخي مهنم قيرف
 ةلايولع أل ال ناو. ىدمجلا:لييفشل ىف ءاازقألا اان( بورق: لجل عالار ات رهن االول كانقلا

 نأب يهلإلا باتكلا فتكي مل .نونمؤملا اهب مستي ةمس وأ هتملك ءالعإ ىف حاورألاو

 نونمؤملا هيف كرتشي امم كلذ دعو ,يديألا فكتو .,ةاكزلا ىقؤتو .ةالصلا ماقت

 .قحلا ةملك ءالعإ يف حورلا لذب وه درفلا ليلدلا لعج لب ءنوقفانملاو نورفاكلاو
 ناظ نظيال .هدقف دنع هريغب ٌدتعيال يذلا ديحولا نكرلا هدع لب يهلإلا لدعلاو

 اذه نكمي فيك .دحاو بلق يف نبجلا نيبو يمالسالا نيدلا نيب عمجلا نكمي هنأ



 "1 هدبعادمحبو قيسحلاايانلا!الانخ

 نم رذحلا ذخأل لقع يذ لك وعدتو هيلع نيغابلا ةعفادم يف هبجوت لب هنود

 نقي لاكشأب ىف: نجع ىلا ةفطملا هزيل علادع اولا دوا يقرؤتلاو!طيلاؤسلا لج
 رونب ىروصلا ةوهب بهذيو بابلألا بل .رهاظلا هقنورب فطخي ام اهنم روصلا
 كلت .لالتخالاو نتفلا حاير بهمو داسفلا رداصمو ٌرشلا عبانم ىهو ,راصبألا

 نوئش نوضفخيو دالبلا مرح نوكته نيذلا دعابألا سؤفنو بناجألا حاورأ

 نع ةعفادملا .سوفنلا نولذيو قالخألا نودسفيو قوقحلا نوطمغيو دابعلا

 ماعطلا ىلا ليملا هيلا ةعيبطلا ةوعد يف فتاكي يشاعم ضرفو يعيبط ٌرمأ نطولا
 لطول عقاد طك ئادأ اف متولخ نياكي الو ذوب اناوقلتلا | دع /ىنكلفا:باراغلاو

 ليئثامت ىلع اهيلا رظنلا رمي امدنع خيراوتلا ايازم يف ةلضافلا اهفاصوأب ةالح ةليمجلا

 ىدبألا نعللا نم لكايه مط تغيصو ةعيبطلا موخت اوزواج نيذلا نينئاخلا

 .هدضب ءيشلا فرعي اذكه يدمرسلا راعلاو يزخلاب ةلبرسم

 نيقياوأ ا ىكتي دودعلا, اهيلشوتوادقبلا هدالث ميلان لع لئاخخل اينو اذهل
 يف ًاببس نوكي نم نطولا نئاخ لب (سخب وهف دالبلا هب عابت نمت لكو) سخب
 بارتت ىلع رقتست ودعل ًامدق عدي نم لب ,نطولا ضرأ يف ودعلا اهوطخي ةوطخ
 هجو يأ ىلعو رهظ سابل يأ يف نئاخلا وه كاذ ءاهتلزلز ىلع رداق وهو نطولا
 وطمج تاطاطقألا اكرج اراض ديد را كارا ستاد رك لج حلالا
 ةحيصنلا يف نواهتو لماعلا دشري نأ .هنكمأو ًالمع عطتسي مل نم نئانخلا وهف .هيف

 وأ لوقب ءادعألا ديك ليلضت يف ىناوتو .دغلا ىلا مويلا لمع فوس نم ناخ دقف

 لب نوعلم وهف هتلم وأ هنطول نئاخ لكو .ةنايخلا ةئيطخ بكترا دقف ؛لعف

 اطال ةينرتلج ا ملل م لكل نيله يأمل لإ وظني ف نست رقع اغا لالا ءايق لانو

 ريشا ولان نفاع ىف الالك لازم .هلزؤطب /ناموولا قات قاظ وألا :تؤشيفاقلوانسلللا
  .ناتألا ايا ابنتي لوز اهذآلا .ًاًئببزلظت الف 2 اشملا تماس ال ةيسج قيمطرال

 قمن ثول .نيتئاسخلا ءاشا: حلق“ .نكلو:نيطالسلاوكولملاو, ءابظعلا ءامسا,تيخم



 نادوسلا يف زيلجنالا لازلز

 مث القنود نم دارادنتسلا ةديرج ىلا تدرو ةيقرب ةيزيلجنالا دئارجلا تلقن

 ةنيدم يف جهلت نسلألا نا : هلصحمو ايلا وكم امان هداقمل تعنت ود كد تر 5ك

 ضيفتسم ثيدحلاو دمحأ دمحم شيج مودقب ةيزيلجنإلا شويجلا نيب امفو القنود

 رخآلاو ءارحصلا نم تأ امهدحأ نيشيجب مهيلا فحاز هنأب تاركسعملا عيمج يف

 9 ع كم ربو 3 هديدم ةمدخ هم اوفا نأ دبل كبناو ليبلا ظوطش لك

 5ك شاورما د انسلا ناكفأ لع قي وشتلاو كارتخالا كلذي لوس دقو

 ناطلسلا نا نم هيلا اونأمطأو هب اونقيأ امل نكلو ًاعزفو ًافوخ القئود ريدم
 كلت يف نينمؤملا عيمج ىلا تاييبنتلا هنم تردص لب دمحأ دمحم لابعأ نع ضار

 دلألا ودعلا ةلزنم يف زيلجنالا اوربتعي ناو مئاقلا اذه ةبراخحم اوبنجتي نأب فارطألا

 ها نيسيالا ةمواقم مهومواقيو

 مهتمذ ضورف نم نوري نيينطولا مومعو نيملسملا عيمج نا ملعن انك

 ناكمالاو ةقاطلا ردقب مهقيرط يف عناوملا ةماقإو زيلجنالا ريس ةسكاعم يف يعسلا

 ىلا فيرشلا لمعلا اذه ثاعبنالا يف نوجاتحي الو نطولاو نيدلا هبجوي امب امايق
 م رم | 5و هلطا لك ىف ةسبطلا يما وتلاو ظنا دك رشلا ناقد اطلس ا
 توملا حيبتو هتزوح نع دوذلاو هنطو ةنايصب صخش لك بلاطت ةكارالا ناطقا
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 ثازبأ/قلنغأف ةعانصو ةرادجتو ةنعارز_ نماةقاعلا مكعفانم رخو :مكئادعأل

 (زيخإ تول اثيك) ىايكيي دارو ةأب»: ضخ انف ,لحملتلا ىلإ دصقو كلا وامور اسكلا
 هلاعأ لئاوأ هذهو مكدونجج درطب مكتوق ةلازإو مكجايس قرخ ىلا دمعو
 تارمثو .مكلاومأ صقنت نأ نوشخت له .هنم نوشخت اذاف .اهتياهن نوكت فيكف
 رطاضإبا ذله علت المن مكو دنع مارا بن اك طور قمع هيداااذإ كبك

 هتيم: نوفاخت اهفامكنودكسب| نوعقاو رتننأ ,رطاوخلا تالجغ: نماروهو.,مكضعب
 يف متدز ناو ,تارسحلا تدازو تاربعلا تضافو .تارقلاو لا روما كس ضتتتا

 دديللا نيف كسر )نارتو امذم ابار مكسيم أو ار ايكو كرر ل مكاو ذل

 اورظناف متْكش ناو ءرقتحا الإ مظع الو .رقتفا الإ ىنغ مكنم قبيال مكنيب

 .مكقبس نم خيراوت يف مكلاح اوأرقاو ,مكريضاح ةآرم يف مكلبقتسم

 نا نكمي .مكتايح ىلع رطخلا يتأي نا مكضورفب مت اذا نوشخت له
 تقولا اذه يف مكودع نأ اوملعتلف نكلو .مكنم ةفئاط لايخب مهولا اذه ضرعي

 هتبلاطم نآ لك يف اهنم بقري هيلع ةبلأتم لودلا ,ةوقلا رئاخ ةميزعلا فيعض
 وأ؛لؤفلا يمني امك امكايمجا ازهر مث دفازتظت ةيقانوع قلع حش اكو كلابعأ عئاتش
 هسفنل ذختيل هنكمي ام ةياغب هدصقم ىلا قلطنم هريس يف عرسم هنأ .ةيشخ دشأ

 ةزا دهنطفو لع هبكي هيرج ىف عرسملا نا مكاقخي الو ًانيمأ ارقمو انكم ١5
 وأ ,ةفيفط ةذخاؤم وأ ,ةفيفخ ةمواقم تقولا اذه يف مكنم ترهظ ولف ,ةردم يف

 هءام نأ متيأرل كلذب مترهجو .مكيف هريس نع ءاضرلا مدعو ةرفنلاب مترهاظت

 ىلع مكتوقب متيلعتساو هريس متفقوأو ,ماهك هفيسو .ماهج هباحسو .ءبارس

 قوقحلا مارتحاب همازلاو .هحامج درو هحبك يف ةيوق ةجح لودلل متقاو .هفعض
 اهب ظفحت ةطلسل اهليوختو .هدادبتسا دي نم لمعلا ةوق عزنو ,ةصاخلاو ةماعلا

 ,هرقمل يهتني ىتح مكودع متكرت ول امأ .ةفاك ابروأ قوقحو مكقوقح نيب ةنزاوملا
 ال» ةيرصملا دالبلا ىلاغأ هشويجب طيحيو .نادوسلا خوديو هرمأ ىلع ىوقيو



 قولا ةورعلا قلع

 دبأ ىلا تقملاب ةفوفحم ةنعللاب ةفنتكم ناكمإلا ةحفص يف نردو نامزلا هجو
 امهم سوفنلا نكلو عئانشلا نم هعبتي امو نئاخلا فصوب ملقلا طيحيال .نيدبالا

 .انمالك عوضوم ىلا عجرنلف همرج مظعب رعشت كاردإلا يف تنادت

 ماومعل اربكألا يبألا ىو ةيناهاشلا_كناذلا نإ هيلع ,لازن الزؤ:نيقيالعاتك

 للا يكنافشل الالب اىياقيلا نالطتأا قه ابل بظل تسب و كاز تلم اكل دره نيملحملاب
 اطابلحب وزرفل ينس قوتي فا ده نلأتثالا وهو ةيخالبمألا دالبلا_قاادطألال ةكرج
 صلخأ نم ةميظع ةمأ نا ىري وهو بلق ناطلسلل نئمطي نأ نكمي الو .مهامعأ
 جرحل هنأو ةيبنجألا ةطلسلا تحت تطقس هتكوشل عوضخل او هل ءالولا يف ممألا

 ةيمالسالاو ةيناثعلا قوقح لا ىلع اهناودعو ةيزيلجنالا ةموكحلا لامعا نم ردصلا

 قيضت نا بيرغلا نم سيلف «لمتحيال دح ىلا زيلجنالا ةرمشغ تغلب ةيرصملاو

 بوذتو ربصلا عورد اهنم ىلبنو بولقلا اهنم ظيغلاب ضيفتو رودصلا اهب

 .دلجلا تاغباس

 مكثيد ئاقحو ملكشا|طاوةويكلاومأاو اكراث ماله« نويرصلباةاهأزايف
 .افيزلعخالب هلل اطراف افويصلغلا امور نع ىدعلا سيفا كتم وة ود. كفالخلاو

 ةملاظلا هديب لوانتو .ءنجملا رهظ مكل بلق مث ,ةبحلا ةيار تحت مكيلا ودعلا فحز

 الإ اعيش اةلدكل ةقيقتلو ههلضقو ةرادإولةيلاطتوءتياركسك ملام ةماطلا كن وو
 ,ةقباسلا مايألا يف اهنع متعفاد املاطو اهب قحأ متناو ,مكناطوأ ةمدخ نم نامرحلا

 بلطي .ةيلخادلا ىوقلا حمي ملو ةيجراخلا ةسايسلا قراوط نمأي مل وهو اذه
 تزكتراو .همادقأ تخسر اذا هب فيكف ,هيلع سوفنلا عمجو .هيلا بولقلا ةلاتسا

 قا وللا لذ اهاو معلا اطم ثوم نوفي ثنا د الل يلج رلعملا عاما وجلال احمي: الالغأ

 ل ريخلا ءاجر امأ .هدي ىلع ذخألاو هتضراعم يف نوباهت اذامو .هل نانعلا ءاخرإ

 مرحو مكتحار قلقأو مكنوؤش دسفأ هنأ متيأر دقف ءلطاب لايخو دساف ٌمهوف
 مكدالب نم بهوو .تالئاعلا نم ةفلؤم آفالآ رقفأو ,مدنخلا نم مكلاجر
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 :نوجرتلال ام هلال نم ورك دو نارالش هك نول اج هووحلا ١ ىف

 ا |ىألو هل سيل ام ىلع بلغتلل همدو هلام مكودع رطاخي ءيش ىأل

 له .باجع ءىشل اذه نا مكل وه ام ظفح يف مكتماهش نم ءيشب نومدقتال

 : مكر عاش لوقب مكركذن
 ا ةيطاونخت لع قاري تع ١ . ئذألا7 نم غيفرلا فرعلا ملك

 11 ابملاو دسلا ىف ةازابملا ناكم ناكملا:نينيلو نيكذتلا| ءاقفااءذه نسل

 ,ةشيعملا تايرورض ةنايصو ةايحلا نع عافدلا ىف نآلا مالكلا انإ .رومألا يلاعم

 متيأر يذلا ,رظتنملا ءاقشلا روصت مكزفتسيلف ممطلا ومسو العلا بلط مكزفتسي مل نإف

 لا وكيف ىجرتب لازعال هللا نفحتساءوخاوأر عككردت, نأ كلاب نيوعتوإ؟ ٠

 .هنع ةلئاغلا عفدل ةريغو هيلع ةيمح مكنم بقرتي مكنيد لازيال .ةعفرلاو ممشلاو

 مكلامعأ نم هيلع ضرعي اهف رظتني ملسو هيلع هللا ىلص نيدلا بحاص نا

 "1 د راريعج ةرتعب ىف مللا/قاوسئارعأ ميبلاخع نم هذاقتإو ىحلا ةملك العا 7

 نيذلا اهأ اي) ؛قيرباصلا ملعيو مكنم,نيقداضلا ملعي ىتح هيلع متنأ ام ىلع ةكعدل
 البو اولع الو .نيبم ودع مكل#لا قاظانملا كادوطخ رع الورهللا راصنأ اونا اونعأ

 .(نينموم منك نإاناولعألا مناك 3



 قثولا ةورعلا نيا

 ةفدطل 2 نطا» ةنكفمة الفا فتاوتنجورو جدك رض فن درج لعق غافل كهل ل ل هلاعأ

 ىلع بتك امب مايقلا نع هزجع يه هيلع لودلل ةجح موقأ نا . هتضراعم يف لودلا

 نكقمت ولف رصم يف للخلا نم نظي ناك ام حالصاو ةجارلا ريرقت نم هسفن

 كيل ةيال وبلا: ةتاءافلكا قلع لئلذلا»ةمااقإو ؟ةترذق اراهظإ فوم مكلاوكسل كود

 ف مكتايح نوؤش عيمجو مكلاومأو مكءامد تحبصأ و مكيف ةدايسلاب زاف دقف

 .هروج ةضبق

 اذإف .مكب ٌريضي نا هناكمإ يف سيلو مكودعب اورضت نأ نال مكناكمإ يف

 هدي يفو حبصأو هتمواقم نع زجع يف متحبصأو ةيضقلا تسكعنا نمز ىضم

 .مكلالذإل توربجلا ىصع

 سيلأ ,مكنم دعب ىلع نآلا وه لهف ليلذتلا وأ توملا نم نوفاخت متنك نإ
 نا.«نولتفي علم: اريغكو نولل ذو: ناونالهياوراةلطااطلا«ةليشلابايايوزبألا كن #نخؤي
 مكنادبأ يف مكئامد تاكرحو مكبولق تارطخ ىلع مكبساحيس اذه مكودع

 مويلا متنأف .مكنم ٍدحأ ىلع قبيال مث ,مكرايد ريغ رايد يف مكناوخإب لعفيو
 نم نصحتلا يف هللا اونيعتست نا مكناكمإ يفو مكيلا هدصق اذهو مكرمأ باحصأ

 ,نوطقانس متنأف الإو :مكسفنأ اومجراف ماتش نإف لجاع ررض نود ءلجآ نطخ

 ,هودعل ىتح ببحم عاجشلا : مكفلس مالك نم مكبتك يف رثؤي موقاي

 نيهتسسا »الو عوضخلاب موَقازع ام.هنأ نوملعت همأو هيبأل ىتح ضغبم نابجاو
 مسلأ .مكاوس نّمع ايندلا ةجردلا ىف مكسفننأ نودعت اذامل .ءابإلاب بعش

 دئاقنعلاو أ ةقدالضلا 'نامالاب منح نوزاعق عسلاعاكئاذعأ,طميتقلخلا »فنانو هل انقبت

 .دابعلا اوداسو دالبلا اوخّود نيذلا لاطبألا كئلوأ ىلا نوبستنت.ممسلأ :ةحيحصلا

 ليف كفو تسعي لطم ست ناخبا ردا عبلا ركأ و ل صتعي فزلمأ ىكدأإ نوحي ظقبلا
 اتلاف انك ناب منوها ايفا كمل قاكان اا لكك دْطأ دال بلي انتا رثكأ بكبلاصا



 قرشلا يف ارتلجنا ةسايس

 رادجلا ضقناو عارصملا علحناف .بابلا قالغال عولهف تيبلا يف ام ىلع عله

 .هئارو نم

 نوكت نا اهتيغب ىراصق ءسيوسلا ةانقو .دنهلا يف ايناطيرب ةلود نش اذه

 بابرا ةملاسم يف ..ةينلا صلخت نا اهيلع الهس ناكو ,بابلا اذه ىلع نما يف

 .دبألا ىلا هدئاوفب زوفت ىه مث ,مهاومأو مهحاورأب هنوقيف هيلع ةيالولا
 تر يول اس اعل ,مالحالا تاتفع ساو“ ءاهتوقلا "قاعات قالا

 هلو نأ ندم ا كلما نباتا لالالا اك الخراف ا

 ناو مس مالت كح اجا يقنع ضر ايكون دا |ةمدظطا هنوني ل
 تلواحو .ةلقتسم ةنطلس نادوسلا يف ميقت نأو ,ةيزيلجناب ةينطولا ركاسعلا لدبت
 ةحارلا رارقاو مهاوحأ ميظنتل تايرورضلا نم هنأب نييرصصملا ءاضرإ كلذ يف

 رشبتسي نأ لكل ناكو .رزولا فيفختو قحلا ظفحب نييناثعلا عور نيكستو مهنيب
 يف ةيروميتلا كلام لا ميسقت نم ارتلجنإ ةلودل ام ال ول ,تمت نإ ةليلجلا ةمدخلا هذه

 اهرغصاو بابسالا ربكا اذه ناكو ءاهلبق نم ةيماح مسق لكل اهتماقاو .دنطلا
 قبلا ون انانلاا 85 توانتلا كلل تلاتل انإو هيدا تالس لا 2 يب للا

 نويرصملاو نويناهعلا الو ,هميمتت نكمي يزيلجنالا ناسحإللا الف ,نيناكملا نيب





 :ااقلا هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامح

 .ماقملا اذه ريغ يف هارت امك هيعس ىف نودروج
 داس تعرف قتلا غلا تاويل بضم ا كلا ها حمم

 قابخو انهانبوكيلب لطرف ع اسعوسالروجألا وقبلا لخاؤس لةلإ/عامارعأ لارنجلا
 رحبلا نع مهدعبلف هشيج طابضو اشاب سكه اما) زيلجنالا نم هطابض
 نم حالسلا يكاشلا ةدعلا لماكلا بردملا شيجلا اذه بلغو (ةايجلا اهل هز جا

 ةناغاعم ايام هما قمل كوبا ل نلا»ةبؤعلا ةازغا لكانعأل [ةيدلطع زلم رعأ

 لقع وذ نظي.أ .لئاوغلا عفدت اذهب له .دعب نيحت مل اهتيبصع ىلع لئابقلاو (يودب
 اهديلج ىريخأ ةرقم ةئاضيسخلو' نيفلاوو: زم يادتطل فالإر هيدي ع كسح اف»ألأ

 نسم 3 رايب ين يع دز اعر تلنمل لؤي اق هنسردلبط ا رتاادط
 ناك ؟هللا ناحبس .هتوعدل نينعذملا داقتعا يف انهو اذه رثؤي لهو هيلإ ,نيبستنملا

 أشن امبرو لمعلا يف حاجن اهنأ اهتموكحل ليخو ارتلجنا يف ةجر شيجلا اذه ةبلغل
 نويلبان هلني مل امم اهئارفسو لودلا نم .اهيلأ تدرو يتلا تائنهتلا نم لايخلا اذه
 .لذالثلا ءويلغا لوألا

 ةيناملافاجاوببعنإ كوم ناس كد لرلطلا»لإ) لوقا امياوحا» نوكأ

 هب دمخي نأ ارتلجنإ يف يسايس قذحا الو نودروج ناكمإ يف سيلو ةيصاقلاو
 ني وعلا كل اةوافط اور هسم لغاز ل اجتنعن ىدل اقف: يقمع ةيئاطي ربلا تاشواتملاو
 .اهنانع مهديبو ىواعدلا بحاص ةلكاش ىلع مهنوكل نييرصملاو نييناهعلا

 نييناتعلا دضعب دنهلا باب ظفح يف اوفتكا ول زيلجنإلا قذح نم ناك

 ةهجلا نم دنهلا جايس ممرت ىلإ اوتفتلإو ةيناطيربلا ةوقلا عم نييرصملا عوضخو

 ءفقشلا:رخبو نازيدنجلا,تيازجتف (دناهالا:ىهز اذإهينابلا امس ىنئفينا ذاعر .ةيلابقلا

 دكيب ارايغشل كي ؤلرلا ةلورب اوقحلا مهعابط نيرش عم (يارم»يف نامكالا ولئامقنإ
 جبع كاييلب اف اين ةيتاحل | قلك نونسس الهه وررمل يف نيلقتسم اوناك ام



 قئثولا ةورعلا يفز

 .ريسي ريغ ني ومالا رطخو كلوتب نور كبتسي

 1121| ةعراشم اهب تاقلاةرزأ دتنشاو:نادوسلا'ى'ةيزودهملا ىوعد:ترهظ
 قارأ ام دعب ىعادلا بطخ مظعو .دنملا باب ظفح ةجحب رصم يف لخادتلا ىلا

 د ةنطاا ريخم هودختو هرمحألا رحبلا :لخاوش للا هتوعد حور تبدو ةريزغ ءامد

 .ةيزيلجنالا ةطلسلا نم اهترفن هيلإ بولقلا تلامأو
 وا ءسلبارط يفايف يف برعلا ةدئفا تجز ام هتاثفن نأ نظلا نم برقي

 ال ,هناهتما ىلع حاونلاو نيدلا ىلع ءاكبلاب اهلعشي ىتلا نارينلا هذه نأو تبراق

 هبيحنو نيدلا ليوع دعصي اهبفو ءبرعلا ةريزج ىلع اهنم ةرارش ضقنت نا ثبلت

 نك لل نييج نم نارينلا ةنسلا نيفورتحلا فناب_ىقه كلو ننعو ءايسلا نا لا

 ف | دنلا دقتح نأ تايلا ذاقناب ةيهال اناطيربو لقعلا دنع دعسا :تاهجا

 لئاسولا نيم تدي لذزاظو كافه سما اطاامأ عربلا ىطخشلار نإ ت1

 ؟ةلئاغلا هذه عفدل

 دمحم ةيقرو نيبراحملا ةملك قيررفتل نادوسلا ىلإ اشاب نودروج تلسرا

 امكاح ناك مايأ نودروج ملظ نم مهحارج متتلت مل نوينادوسلا .ىنادمحلا دمحأ

 وهو نليبطرقَعَف ةيمالسالاةنايدلا ءاذعإ ئدعأ هنأ مهملع ىفؤ.:ميبلع ادتسم

 لك هذ يسيل نيب تس ل ربلا بهما ل رشنا ننيروتسلا نم انيس

 دعب ,ةيويندلاو ةينيدلا ةنيغضلا نم برعلا رودص صحعمي نأ ةيزيلجنالا ةحاصفلا
 م سي ءاضرإ هيلع لاهستي لهو :ءايآر ةعضباؤ اهحيرو اماوعأ "تح

 بحاص عنقي له وأ .نافدروك ريمأ بقل هحنمب هذهك ةميظع ةوعذب ماق ام دعب
 كلت لع لنوتتياو :تاعتنلا م هل يسع اه نعت كقللا اذه نراعت ىوعدلا

 ةقيقح ىلع هل.فوقو ال/نم نونظلا هذه. وظن. دق :نودروك نذا نودب ءدالتلا

 بيغلا يف ام ضعب فشكل ىنكيو .نيملسملا بولق نم اهعقومو ةيودهملا ىوعد

 قافصلا لا ا ا اع



 فين هدبع دمحمو ىنيسح لا نيددلا لامج ديس

 رهظ دق يناجفلا لاقتنالا اذه نم عزفلا نأو دنطا فارطا يف اهدصاقم ءارجإل
 .ةيزيلجنالا دئارجلا عيمج يف هرثأ

 رطخما نم مهب ملي ام عفدل مهتميزع اوهجوو مهتوق اوفرص زيلجنالا تيل
 نايك يهتم نب هنوفاخ اتاك ارناف! ةفربصللا علان كرك ىراوتسي فيكي
 زجع يف مه مث دحأ لابب رطخت تناك ام ةنتف اودقوأ اهوقرط املف ًافردص امهو

 مهناكمإ يف سيل زيلجنالا نأ نوينامعلا ءارزولا معزي امك نظن اننأو اهجالع نع
 نم ةميزعلا ىوذ ىلإ هيف نوأجلي موي نم مهل دبالو ميسقنأب اهيوون لووك نا

 .رومألا ةبقاع هللا ىلإو نييرصصملاو نيينامعلا



 قئثولا ةورعلا 1

 ناتسجس ىلإ نياق ىلإ هارف قيرط سورلل حتف اذه مت نإف بهذملا يف مهل ةفلاخلا

 نيبو اهنيب ةبقع ةيأف هارف وأ ناتسجس يف تلح نإو اهعمط نع اهدصت ةوق يأو

 ؛اذئطا

 (لوبرس) و (ناغرويسشت) و (وخدنأ) و (ةنميم) ناكس نم كبزأ لئابق نا

 ءالؤه عبتي الفأ ةيناغفألا ةموكحلا نم رجض يف (نايملبو) ىلإ خلب دالب رئاسو

 تبهذو ةفطالملا نم ًاباب ايسور مط تحتف اولفغ نإف نامكرقلا مهمابعأ ءانبأ رثأ
 رين نم صلقلاو اهتيامح يف لوخدلا ىلإ مهقيوشتل نيللا ةسايس نم قرط يف مهب
 .مهيف اهفعضل اودارأ نإ مهحبك ناغفألا ةموكح ةوق يف سيلو نييناغفألا

 لوباك ىلإ ةاره نم ةدتمملا لابجلا يف نينكاسلا ةعيشلا نم ةزازه لئابق نإ

 دقو نيينسلا ةطلس نم ةرفن ناغفالا ةموكح ىلع جورخلل بابسألا نولحتني
 ام دعب ال وهف زيلجنإلا عم نيقفتم ناغفألاو زيلجنالا نيب ةريخألا برحلا يف اوناك

 تعملاذِإ ًاصوصخ مهتاراجم ىلإ نوعزتي الفأ' سورلا لإ اوزاحنإ مهئاربج نوري
 ناديملا ىلع دعب ايسور فرشتف نوكي هلك اذه .ةيسورلا دوعولا قراوب مه

 لهف ةريثك تاهج نم لباك ىلا لب ةنزغ ىلا راهدنق ىلا ةاره نم دتمملا عستملا

 هيلإ ريسملا نم عنام ايسورلا هجو يف ماقي نأ نكمي لهو جايس دنهلل قبي اذه دعب
 .(سيوسلا ةانق) قذفان ىلع فوقولا كلذ دنع عفني لهو

 نيب عاقيإالا عقاوملا لت ىلع مهفارشإ دنع سورلا ىلع لهسي سيلأ
 نيناوخب اولعف امك ًابازحأ مهنم نوذختيو ةرامالل نيحشرملا نيبو ناغفألا لئابق
 .مرقلا

 مهنيب تدقعناو مايالا هذه يف اسمنلاو ايناملا ىلإ ايسورلا ةلود تبرقت

 ًاينبم برقتلا اذه نكي ملو ريصق ريغ نمز ىلإ ابورأ يف ملسلا ظفح ىلع ةدهاعم

 نأ ايسورلا تأر انإو مهحلاصم بسح ىلع ةلود لك يف نويسايسلا هليخي ام ىلع

 غرفتتل ةيبورألا اهدودح ةهج نم ةحارلا تبلطف ايسآ يف لمعلا تقو تقولا



 527 هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامج

 هيفارغلاجلا ا ظرطنخ ل تدب ظنحلا ةءاكسبؤ اهبف ةطنا:اف»اهفاالطأ اكلدطاو اسوان

 ىنعم مهيف ىوقو ؛يبرغلاب يقرشلاو .يلامثلاب يبونجلا فلتئاو ءاهيلاهأ تفراعتو
 ,ةفلتخم راطقأ ءانبا مهنأك مهنادلب نيب ةقشلا دعبل اوناك نا دعب ةينطولا ةوخالا

 ىتح .ةيبهذملا براشملا تلدتعاو .عفانملا يف اوكراشتو .تالماعملا يف اولصاوتو

 سبا وتسالي فطر اؤاا الكلاب لمت ةكيلظب احب | لك ديف[ تلجأ !اوابارر فحل جاك

 .مهراكفأ هيف تلاج امدعب

 ضافف تحفطو اهعاقب تمعو .ةورثلا عيباني ريصم ضرأ نم ترجفت

 دالبلا ىضارأ ىلا اهلين دم لصو لب ؛ةيقرشلا راطقالا نم اهرواجي ام ىلع اهريخ
 :دصاق اه باخ امو ءناكم لك نم .بسكلا داصقو ءءابرغلا اهيلا دراوتو .ةيبرغلا

 ةلبق تراصو .ءالذألا اهب زعو .ءارقفلا اهيناغم يف ئرثأف ,عاس يعس اهيف قفخأ الو

 دجي اهيلا دفاو لكو .نييقرشلا نم نيجارلا لاحر طخمو .نييبرغلا نم.ريثك لامال

 اهي ةيويزفلا اوبض اهلل :غيبفا هن لئاكياؤي ديك ول ًازيع عضوه نتا اوبجل الام
 .نسلألا تلبلبت موي لباب جرب تحت هنا هل ليخي اهيلا لخادلا ناك

 هيلع ام عون اهلاوحأ لك يف تعراضو .ةحارلا تّمعو نمألا اهب داسو

 ديعب نكي مل امبر امكح مكحي اذه اهريس يف لمأتملا ناكو ,ةميظعلا ةيبوروألا كلامملا
 مظعأل ةيندم يسرك ديعب وأ بيرق تقو يف ريصت نأ دبال اهتمصاع نأ ,عقاولا نم
 نادلبلا ناكس نم اهناريج سفنا يف اررقم ارما كلذ ناك لب ,ةيقرشملا كلاملا

 اهنأك مايألا نأ ريغ ءرطخ ضرع وأ بطخ ملأ املك .ريبكلا مهلمأ وهو اه ةمحاتملا
 ,ىبغلا روهتو ءبجعملا ناو كلاملاهظرفو>:لفافلا ثقف دتحيبت اذ نع ذل طسسخ

 يشاوح الإ رثأ هل نكي ملام ربصمب لزنو ءبيرقلا دعبو .ديعبلا برقتف نيفألا راخو

 ١ .هللاب الإ ةّوق الو لوح الو ,ماهوألا ريماوط

 ىلع لوصأ اهنم تضفتناو ءاهادس جيسن نم: سيل امب ةموكحلا ةرادإ تمحلأ

 ةاهذ ان قاتنلا ابابا وبر ناشنأالا ىاؤبأ ا ىس انسندلا  تاظففلا واى الال انساعلز



 رصم

 نم دعت (يرجهلا) يضاملا نرقلا نم لوألا عبرلا يف دالبلا هذه ةموكح تناك

 اهتئيه فرعتال ةجردب تاقوألا كلت يف نوخرؤملا اهبسحيو فارشألا ةموكح عون

 ناك ميدق زرط اولاق بيرقتلاب اهنع اوربع اذإو اههنك ىلا ثحابلا ثحب لصي الو
 .ةفركتسملا فاما ركل ى اقوونم

 ملف اشاب ىلع دمحم اهرومأ تضوف امدعب هبئارغب اهيف رهدلا بجعأ مث

 لكش اهيف رهظو ةيندملا راوطأ نم ديدج روط يف تلخد ىتح نمزلا نم ليلق ضمي

 .(")رومألا بئاجع نم عيرسلا مدقتلا اذه

 ضعب نم لجر رصم يف ةموكحلا مامز ملتسي نا دحا نابسح يف ناك له
 هتعيبط نأ الإ ةسايسلا عئاضم يف لبي لو ملعلا سورذ يق :غيرقيا ل .يلموزلا ئرق
 عم .نارمعلا دعاوق سيسأتو ,مولعلا ّثبو ,ةراضحلا بحب ةضئاف تناك ةيرطفلا

 .هيلا ليمي امم ةياغلا غولبل هتمه قفدت

 ةراجتلا ةرتاد تهت يي ردخ امدقس .ةلعار رلا ايف كلذ دك تدع

 تاراعتو ةةحشيسلاب فلز اعلا لال اهتاجل اءلقا كا طعنا و لاهلقاادده عيت تارمعو

 اشاب ىلع دمحم ءافلخ اهفَلخ يتلا يسآملا نع ثدحتيل هربق نم ثعب ول يناغفألا لوقي ناكاذام ىرت- ١

 !! لوألا قوراف طالب لزاهم نم ناكامو



 فس هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامح

 تدأ:اذإ:لثاتسولا :تمغتف الاوحأ:نيشحتو.«ىاهألا'ةحازل الي, ذختت#امنا:ةينطؤلا

 ماج ايديا ةفلل د سل حلا نطلب ةةنج ورب اوالشعلبا نه ناهفظلا كيانعل ا عاراشلاللا

 نم فالآ درطب همكحل عفاد ال نم مكح ءاذه دعب يلاهألا ةلاح ىلع ًافسأو
 الو دالوأو ةلئاع هعبتيو الإ دحأ مهنم امو .ةموكحلا رئاود ىف نيفظوملا نيينطولا

 قم.هيف الفن. اما ئوس اابسكلل:لملغا للع!نّرم امو..مهلئاع«تّكارما نم»الإ مل توق
 كتيب ملأ .عوجلا بان مهضعي ملأ .رقفلا ٌريض ءالؤه سمي ملأ ؛ةموكحلا ةمدخ

 ةينسكأ نيمءةاارعب .ةباكلا لييبا للبر فانتك اوتكابتصي: لأ :ةهعارذ فضيل لاذ مهراؤعلتم

 دئارجلا تاحفص ىف ىلتي مهنينأ ىدص نإو .هلج ناك دقف اذه لك نكي مل نا .ةرسملا

 يف ينطو دجيال ىتح .نوقحاللا مهنم نيقباسلا عبتيسو ةيجن رفإلاو ةيبرعلا ةينطولا

 يف وه امك رومألا فسافس نم هيطاعت يزيلجنإلاب قيلي ال ام الإ نهملا نم دالبلا
 . .ةيدنطلا دالبلا

 ىلع رمألا هبتشاف ةفلتخلا اهاوق سكاعتل ةماعلا ةطلسلا نازيم برطضا

 اؤكينمو: نيلاذبا بم»غلغ امى قلظاف_قولجقي اق ْمَملَع ةعتدال ناو !انانغلا
 .ةيعرلا نايعأب نوجسلا تمعفأ .اوطلخو اوطبخف .مهفئاظو ءادأ يف مهءاوهأ

 بلاخم تدتماو بيذعتلا تالآ تلمعتساو مهئادبأ ميرشتل جيباركلا بانذأ تعفرو

 قلطملا مكحلا نم عون ثدحو .مهبسك تارمثو .مهاومأ اياقب نم مهديرجتل روجلا

 قيذأو اعيش اوسبلو :مهلجرأ ثخت نماوأ مهقوف نم تاذع مهبلع ثعب لاثملا زيّرع
 .نوملاظلا لمعي اًبع لفاغب هللا امو ضعب سأب مهضعب

 كلاعلليا الطي يوعبكاراذالا يف ةيمسرلا ههوجو نم لمعلا باوبأ تقلغ

 قاطن عستاف ةمكاحلا ىوقلا نيب عزانتلا اذه ةبقاعل راصبألا تصخشو مكاحلا

 رومأمب يلابيال ةدمعلاو هتدمعب يملابي ال حالفلا اذإف .ةعنملا باجح عفتراو ئضوفلا

 ةوقل.رفألا داعو..ايلعلا زئاودلا ىلا.نواهتلا:ئرسو .هريذممرتحيال رومأملاو.هزكزم

 .ةيحان لك ىف ءقرطلا عطق رثكو ,صوصللا تثاعف ناوعألا ةرثكو .دعاسلا



 قئثولا ةورعلا فيو

 ةطاببللا تينعضتف الل اان وأ [كفطت ور لاصيتلاتارظتف ىتايلغا هلو هديب

 !نققلا نان تقبتلااه. :ةعاطللا تذينو ىتعزاولا

 !عضبقن لغادانيملا لوألا: اهيا ةداغإب يقي تجانس :ةاألبلا :كلعي, لاصق

 نم اهيف قوقحلا يوذ نم ناو ءسوفنلا هتوطسل نيدت .يوق عزاوو .تباث مزعو

 دهعي امب مايقلا هيلع لهسي ناكو ءايلعلا ةناكملا بولقلا نم هلو ءفاصوألا هذه عمجي
 .ةجاحلا تدتشاو ؛ةجيتنلا تفلختف ,نظ أطخأو عمط مكحت نكل .هيلا

 ضعب مدقتلا نآ نأ تنظ وأ ءلاقي امك دنطا قيرط ىلع زيلجنإلا ةلود تقفشأ
 ءاهتمذ ضئارف نم ردصم يف ةحارلا تيبثتو نمألا ةداعإ نأ تأرف ءنآ دق تاوطخ

 لكاش امو ميرغتلاو داعبالاو سبحلاو قنشلاو لتقلاو ريمدتلاو قيرحتلا نم ناكف

 الإ دحا همسا فرعي نم قبي مل ىتح ,نوهلا عاونأ ضعب معو .هنايبل ةجاح ال امم كلذ

 قليل خيخوقلا نكن انييام كك[ تايمازرملاامانهرور لئالق ا صاخشأ الخ اق نينار دسم

 ناك امب تأت ملو ءرخآ هجو نم رطخلا ىلع هفارشإل دنطا قيرط نيمأت نم ضرغلا
 .دالبلا ماظنل اهنم لمؤي

 الو دالبلا يف ماظن عضو امو ءابوروأ لود راظنأ ىمرم يه ةيلاملا تسيلأ
 نماهب قلعتي ام ءادا نع زجعلا نم ةنيزخلا ةياقول الإ مهتروشمب رييغت ثدحا

 فلاتم تاضيوعت نم تلمجو .داريإالا يف صقنلاب تئزر مويلا ,ةيبوروألا قوقحلا
 برحو .لولحلا شيمج تاقفنب تيمرو .تاهينجلا نم نييالم ةعبرأ برحلا

 تلتخاف ,لبقتسملا هرهظي امم اذه لك ىلا فاضي امو .هئالخا فيراصمو .نادوسلا

 .ةرضاحلا اهزاون نم مظعأ ةيلاملا ىلع ةبيصم يأو تايابجلا نوناق لطبو نيزاوملا
 مل هنأكو ءاهراخف هبو دالبلا ةوق وهو ,ينطولا شيجلا ءاغلا ىلع مزعلا دقع

 مهارباو ءاشاب يلع دمحم ةاراحم نع دهجلا رصقو ,رصم دونج ميظنتل ةليسو دجوت

 [ةي يصمد دنع ى الم هلل بادو ان يد يللا انآ
 ركاسعلا ءاغلاو تاقفنلا ةدايزو بوطخلاو دئادشلا نم مدقت ام لك ناك نا



 قف هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامج

 قيضي ام ضعب اذه .يرصملا رطقلا ناكس لاوحأ نم رئارملا هل قشنت ام اذه

 عافدلاب نولوألا مهؤابحأ لفكت امدعب هب اوئزر امم ءسفنألا هل ضبقنتو ,ردصلا هب
 نامز نم هب رشبملا حالصإلا عئالط هذه ؛ةقباسلا ةيوضوفلا نم مهصيلختو مهنع

 . فدا ينعم نيت :مهروما يف ىرايح يملاهألا ميصأ .هلسراةسلا لغد

 ةيبروألا لودلا تنابك ام ةقباسلا مهاوحأ نم نوركذي ءمهب لحي اذام نوملعيال
 هيلا اوعجر ول نودويو هيلا نونحيف هنم ذاقنالاب مهمنمتو ًءانعو ًانيضدمت

 .اهبف مه ىتلا ةلاح ا هذه دعب مهتداعس ةياغ هنوبسحبو

 د 1 نزل تلح ىلانايازرلا كلت نا نط نأ ىبعل حج اها

 اهعا لابلاب رطخي نا نكم محن اهنوؤنع مظنتو اهخالضإل ةمدقم تناك اروت 22
 ريثكتو .اهروسج ةماقإو ءاهقرط ميوقتك ةيريصملا يضارألا يف ىعانص لمعل ديهت
 وأ ءايندلا تانج نم ةنج ةدم دعب دوعت ىتح ايناسملا 0 ةيوقتو ءاطوادج

 ثروو اوكله نإ مهناف رظنلا عضومب اوسيلف يلاهألا امأ .ةرخآلا ضاير نم ةضور

 .نورخآ موق مهدعب ضرألا
 ,رضاحلا انتقو يف ,رطاخلا هلثمال يذلا حالصإلا مات نكيلف اذه نكي مل نإف

 نم) باجنب دالب يف رظتنملا حالصإلا سايق ىلع ةدودعم نونس هيف ةادبلل ينكيالو
 ,مايألا هذه يف ةيرصملا نوؤشلا حالصإ تلوت يتلا ةلودلا نإف (ةيدنطلا كلاملا

 ىلا لزت ملو ,ةنس نيعبرأ ةدم نم اهيلع تلوتساو ,ةجحلا هذهب باجنب دالب تلخد
 انإف نويرصملا انناوخإ رظنتلف يندم ميظنتب اهيف عرشي ملو ,ةيركسع اهتموكح نالا

 .نيرظتنملا نم مهعم
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 ةكرح تفقوف .,ةينطولا دئارجلا مومع يف مهنم ىوكشلاب تاوصالا تعفتراو
 عنتماو .مهشاعم تارورض نع مهب تلدع نوؤش سانلل تدبو ةيمومعلا لايعألا

 مهيديأ نوضرقملا ضبقف .نييوبرلاو راجتلا نم مهينئادل مهيلع ام ءادا نم نونيدملا

 ناو ايبحل انزاينأ سوؤر ىلع عايضلا نم مهقافشاو مهتقث دقفل مهدوقن اوركتحاو

 تدتشاو .رخآ ليبق نم لاملا سأر يف ةراسخ اب اولتباو حبرلا نم نامرح اب اوبيصأ
 امو سوفيتلا اطاتغا امدعب ةثارحلاف ةيشام مهبلع ضوعي ام ىلا نيحالفلاب ةجاخلا

 ةداعلا بسح اهحاجت ىلع هب نونيعتسيو .ةيعارزلا ميال هب نوحلصي وأ نوددجي
 مهتاجاح ّدسل اودجي ملو .كلاسملا مهب تقاضو .لبسلا مهيلع تيمعف ,اًهوفلأ ولا
 هلال تالضاا ملا اوانللسأ ظاهر طااطعسناوب دعا ورلاب هديل نجا
 .اشاب ىلع دمحم لبق ءامدقلا تاياورو صصقلا يف الإ عمسي ناكام دح ىلا لاوحالا
 .اهئاضتقا يف ذاذغألا عم لوألا اهاح ىلع اهموسرو اهبئارض يف ةموكحلا بلاطمو
 يديأ تبرتأو .ةيراجتلا تويبلا نم فالآ تضّوقتو .كنضلا طاح أر ديعلاه كف
 انويكلا ةظقفحل ارم ايتسيتاروتاإلا ةيطاق.نييعراؤملا ءرعأو:صعابتللا| لالعأ لينمينحإت
 سوفيتلا هاقبأ امو لب هتيب ثاثأ حالفلا عاب .ًابلسو بهن ةفاكلا لاومأب نيرثأتسملا وأ
 ,هتموكحل هيلع ام يدؤيل هتانبو همرح ىلحب ةجاحلا تبهذ امدعب .هضرأ ةلماع نم
 تاوقأب تاتقي ىلوألا ةرطفلا ىلا داعو هتايح ظفحب موقي ام هراضغ نم لني مو
 .مهملعي هللا مهنم اليلق الإ تاناويحل حراسم حرسيو مئاهبلا

 عابستاو ,تفعض ناو هبشلاب ذخألاو ,ةيصخشلا ةيرحلا قحمب ليولا دازو
 غلبو .هذخأم بولقلا نم عزفلا ذخأ ىتح ؛تلاحتسا ه1 ةدتانافاوعلا عطا

 هباوثأب قلعت له رظنيل هفلخ تفتلي وهو الإ قيرطب ًارام ئرت الف ,هغلبم اهنم
 نييرصملا نم مسالا فورعم لكو ًادف هنم ىضتقي وأ ,نجسلا ىلا هدوقي يطرش

 لك نمو ةشهد صخاش لك نم هلو ,ةطقس ةضهن لك يفو ,ةرثع ةوطخ لك يف رظتني
 .اذه نم عنشأ هتايح يف يح ا هرظتني ءاقش يأ ,ةيشغ هبابل قراط



 ةبيرغ

 ىلع همزع دقع يلاحلا ويدخلا نأ ةيزيلجنالا دئارجلا نع ؛ناتلا ةديرج تور

 ةضراعملا لك هيلع مزع اهف هتضراع (هتجوز) همرح أ الإ هبصنم نم ءافعتسالا

 دادحلا ىلع ةمالع اهرعش تزجو ًاضارقم تلؤانت هتين يف امب اهيلا راشأ امدنعو

 ىهو ءاذه هدصقم نع هلودعب نقوت ىتح ةيذخألاو باروجلا:نشبلت ال:نا ةتسلقأو

 .ويدخلا اهجوز نم ةيزع رخآ رظتنتو ةيفاح ىشمت تقولا كاذ نم
 زيلدتلا سانا ةواصتتم.قؤكي ىأ ةزريلجالا هئازجللا تاعلاطل (اضهاذع حفلا

 امك لزانتلا ىلع هرابجإ وا دئارجلا نم ريثك هاور اى ارتلجنا ةيامح بلطب هيلع نيراب



 ةبوجعا

 ةفاكلا دنع ًارهاظ ناك ام مايألا هذه يف ةيردنكسالاب سمياتلا لسارمل رهظ

 هيف لصحي مل لب ريصب الو ئمعأ الو يكذ الو ىبغ ىلع فخي ملو مهتصاخو مهتماع

 ام هيف تبثي سهاتلا ةديرج ىلا قربأف «ةيضاملا نامزألا نم نمز يف ةهبش ىندأ
 نأ لجخو) زيلجنالا ةطلس نم رفني ريثك روهمج يلاهألا تاقبط نيب دجوي هنا : ىتأي

 غلب لب راكوت ىلا ركاسعلا لاسرإب نورسيال مهناو كلذك (يللاهألا عيمج لوقي

 .نابازعلا لطم اهازلع رانصتنأب اونمطام راخ عيا شا طفلا

 هل نيب امدنع اشاب سروزوم ليفنارغ هب كانغ ام ةبوجعألا هذه نم برقيو

 نم قالت ةيكرتلا ركاسعلا نا لاق ثيح نادوسلا ثداوح ىف ىناهعلا لخادتلا موزل
 تالا يىلوأ اي اوريتعاف ,ةيزيلجنإلا ركاسعلا قالت اق نول دطق انا



 قرن هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامج

 لاي مادي اهوافطإ نكمال ةينيد ةززؤت نأ نع تلهذ ةيزيلجالاةموكجلا

 .ًايسايس ًالقاع ناك ناو ةغلو ًالكشو انيد نيرئاثلا
 نودو رج لارتملا نإ ماو وف نلدلاو كلا دارو اك ءانلم يتلا دج تدي

 1 ا ادعسلا وسو سلا هينا «اقا يب قع ظن سس لا
 لئطار هتلاكما نم ء اجلا امو :قووألا ليتلاو نضعالا لكلا لع نشوبج يربإ تح

 ةغت لحق امو لقف ان ديؤأ لغشا نا هناكمإ ىف دعب لادنأ دل حرا ل ا
 دما دمحم خيشلل حتف نادوسلا ءالخإ ىلع مزعلا ناو ءناكسلا نيب ةحارلا ريرقتل

 نيتقرفل هجايتحا رهظأ ةثداحلا ءانثأ يفو .موطرخو ربرب نيب لئابقلا ةراثإل ًاليبس
 يرورضلا نم هنأ هلاق امو .ماهارج لارغجلا شيج نم هيلا لسرت ركاسعلا نم

 نيرئاثلا ةمواقمو ةحارلا ةداعإ هيلا ضوفيو: موطرخ يف هل ًافلخ ايشاب ريبز نييعت
 ب ودهللا فرع د بح اضب | دفتمم نكن 2 نإراشابلا نه نافعربدت تيم ساب

 ايعص نلخقلا نمير اقاورودةال وأبا لح اه نيشر 1 هباو هك قاس عا ل

 لع ومللا|ةيوكملاةةعاسوإ لا تكف عايصخ ىو فلازم 0 ل
 .اهبلع قيررئاثلا عاصخا



 اشاب نودروج

 ناطر نيينادولسلااةيررحا نع ةعفاذمللا هلطقن حضن اامدكب انها نو درو نإ

 ,هتيعب ثداوحلا هذها ف لان نادوسلل ابك اخ هتووعل كلذ لس وت ام رثكو ًاليوط
 ,هبرشم ةفلاخمب هلامعأ حتتفاو موطرخ لصوف ينادوس لمعل هتلود لبق نم لك

 قوقح ىلع ىدعت مث 14174 -14171/ ىتنس ةدهاعم ءاغلإو قيقرلا عيب ةحابإ نلعأف

 .هتيرومأم ىفا'هلاوقأ تياراضتو .هنع ايقازوءايأ هنأ اهنم ,ةفلتخم ىواعدب ناطلسلا

 عم .ةيرصملا ةموكح او هتلود رمأب ةينادوسلا راطقألا ىلع ماع مكاح هنا ىعداف

 اسار نادوسلا ةرادا يف نالا نم اط لخد ال ةيرصملا ةموكحلا ناب هحيرصصت
 بولق كالتمال هلئاسو لك هذه ,نافدروك ىلع دمحأ دمحم خيشلا ةراماب هفارتعاو

 هراوطأب قباسلا مهملعل مهعيمج دنع هتسايس فعض رهظ نا ثبلي ملو .نيينادوسلا
 نإف هتيرومأم ىف هحاجن مدع. نم' ةيسنرفلاو ةيزيلجنالا دئارجلا هيلع تعمجأ ام ناكف
 مودقب ةجهبلا نم عيشأ و يف ةقفتم موطرخلا نم ةدراولا ةيصوصخلا رابخألا

 لئابقلا ناو .راكفألا يف شيوشتو قلقو بارطضا ىلا لوحتو هرثأ ىحم نودروج
 ةسايسلا نم برضلا اذهو ,هديعوو هدعوب ا هروشنمب رخست موط رخ ءارو اهف

 نوي ا تزل للك لايك هوبارهشلا بأ رووداو رست |رازوب انين ديذل كيال ضايق
 نوك نم بجعلا امئاو ,لبق نم هلاوحأ ىلع مهفوقول هنم نوبجعي الف ًاصوصخ



 هرشلا ةلابملا

 كو ءاجتاقل ءوب نم تاملص ةدع اربلجأ قف تعبص ةبرراصملا ةلاسملا نأ
 نامز هيلع ىضم اذإ ىتح ,ندلا يف ام دوجأ هنأ اط لّيخ نول يف لوقعلا ىلع تضرع

 دي هلو ال اكتمال دادردتخال هده اهتالافتلا ف ىهو .ديدج نول ةبفعاو قح
 - كابترا الإ اهئاهنا يف ارتلجنا

 52 ل نم هلاقلسم حيدق سايس ىف خير نان وسل راج سك دو ناك
 نا ىريو .ةفلاختم فطاعم ىلا هريسم يف ىوتليو .ةدؤتلاو ةاندلاب ةدصفقمل لأ

 عطقيو ةياغلا غلبي ىتح ءقذحلا هغوسي الو ,ةمكحلا هيضتقتال امم ةداجلا كولس

 ىعدي امك وأ نومعزي ابك ناك وأ ىنتقي رثأ هل رهظي الو (لامرلا نيب قيرطلا) لالخلا

 ارتلجناب دعبلا همهو ,تاحوتفلا ىلا ليميال هنأ نم دليفسنوكيب دهع ىلع هب ىدانو
 هتأجلا ةيرصملا ثذاوحلا ناالإ :ةيبرحلا'ةوقلاب «ةيبنجالا رومألا ىف تالخاذملا نع

 ,هلامعأ يف ددرتو هٌوارا تبراضتف .هروط ريغب روطتلاو .هبرشم نع لودعلا ىلا

 غولب يف هتموكح ىلع لبسلا رعوت ةسايسلا يف هعلط نم أشنو ,طبختملا ةريس راسو
 وهو .دعب نم هعابتا بجي اهف ءارزولا ةيقب نيبو هنيب عازنلا هنع ثدحو .ديرت ام
 تالفنالا نيبو .بصنملا نم ةلاقتسالاو .يسايسلا هبهذمب كسقلا نيب ةريح يف نآلا

 ةريح لا هذهو .هبازحأ بولق ىف هتلزنم نم طوقسلاو ءالقعلا مولل ضرعتلاو هنم



 ةمجد نامعو ماهارج

 ىلا تاروشنمب .نكاوس ةهج يف زيلجنالا شيج دئاق ماهارج لارتجلا ثعب

 ىلاو ,ةمجد نائع نع اولصفنيل مهدعوتيو مهددهبو مهمنميو مهدعي لئابقلا ءاسؤر

 ناّثع نم باوجلا دروف ءميلستلا هنم بلطيو .دبزيو ىغريو .قربيو هل دعري نامع

 ق3 ايو قع تحاول نش لت اسرلا فذكر ودب اعلا نات نه لاخلا كلولا

 لئابقلا نيبو .مهيدعاسمو زيلجمنالا نيب ةطساو ال هنأب ةقطان لئابقلا مياشم

 ال نوكيس هناف يدهملا ىوعدب قدصي ال نم لك نا اولاق مث ,فيسلا الإ ةينادوسلا
 :كاليلا نفطر اعتما دللي دل

 بتغيو لوألا وحتلا نلغ ئرخأ'ةرم ديادهتلا ةداعال ءاهاَرَج لازتجلا رطضاف

 .تاوجلا كوكا تالا نا قلل ىرعأ

 «نيملسملا نم ةقيرط خيش وهو» ينغرملا خيشلا نا زيلجنالا دئارج يف ءاجو

 ,ةيزيلجنالا ركاسعلا ةمواقم نم هرذحيو .ةعاطلل هع ةمجد نامع ىلا ثعب

 هنإف مهدعاسي نم لكو زيلجنإلا ءامد برش همزع يف نأب ةمجد ناثع هباجأف

 داشرإب موقي نأ هنم بلطو ينغرملل حصن هباوج ماتخ يفو .مالسالا فيسب براحي
 لئابقلا خئاشم حصن نم هل ىإوأ وهو حالسلا عضوو برحلا كرت ىلا زيلجمالا

 .ةيمالسالا ةيبرعلا



 قرن هدبع دمحمو ىنيسحلا نيددلا لامح

 عقوو «يلج هجوب اهعرشم رهظتو ءاهدصاقمب ةموكحلا حرصت نآلووتيقدالاع 0

 يف عيضاوم ةلمج ىلع ؛ةرازولا ءاضعأ نم ريثكو «ةيبرحلا ريزو نيبو هنيب فالخلا

 ةيقب يفاجتو نييدنل ريالا ةاضرمل نوتسدالج ليم ةدش فالخلا دازو ؛ةيرصصملا ةلأسملا
 يف لهاستلا ىلع ءافعتسالا لضفي وهو هئارا ىف سيئرلا تبثو هتبغر نع ءارزولا

 ضف وأ ةرازولا ىف بالقنا لصحيس هنأ نظلا ىلع بلغ اذه نمو ءاهنم ءىبش

 ةيمر فصن ىهو زوين يدا ةديرجو سماتلا ةديرج كلذ برق تدكأو :ناملزبلا

 .رطخ يف نوتسدالج ةرازو نا ىلع ةقفتم ةريخألا رابخألا تءاجو

 اف .ناك بزح يأ نم ئرخأ اهتفلخو ,ةيزيلجنالا ةرازولا تبلقنا اذإف
 مي كشمو انيطلا انابقأ ههطزازلإل عن رهاحيل وزعت ثلجللا هللا سس را ضننع

 رهشأ ةدّم:ةيقرشلا نادوسسلا فارطأ ىفاةيركسع تاكرحب قأت نأ: نيلجالا ركاطللع

 |مك ةيدنه ركاسع اوبلط نإف موطرخو ربربو نكاوس نيب ةلصاوملا ظفح رذعتيو

 ةوقلا فعض دنه لا نم ركاسعلا بلط رركتب نييدنهلل فشكنا ةيقربلا هب تأبنأ
 ريغ يهو ةدملا هذه يف .ربكألا لوهلا كانهو دنلا ةيماح ىلع اوأرتجاو ,ةيناطيربلا

 الرالي اه ةيفنملا ا قهاازللا ناوةها وقل ميسم الفا هاو دم ايليماخحل وسر ةاربضق

 ماسح رابهألا ىفسنلؤقن اهركيزتلا هلع مالا تيعر لب دعا واقل دبا نك لع

 نازنوخ إو عوطزخملا رواجا البلا و قي نيل الا ةيوكمملا يطرق لخلل ليتل فلا
 سيماادج ددعو .ايبون ةمصاعو ربرب نيب قيرطلا حتف نم لمألا عطقنا دقو ديدش

 مهيف برح لا ناكرأ نم طابض اهميظنت ىلع هدعاسي ةميظع ةوق عمجب رهش وحن نم
 كلذ غيض ترك نكي رك ابل ليلا وح اراريصم طاووس سو اور وأ يدع انا

 ىدنش نيب ةلصاوملا نا ارتلجنا ةيجراخ راشتسم فرتعاو زوين جنبا ةدب رج

 اذ خاف رهشلا اذه رشع يداح نم نودروج نع ربخ هلصي ملو .ةعطقنم :م موط رخو

 يف انيب اك دنطا رادج عدصي الإ هنظن الف ةيزيلجنالا ةوقلل للجلا بطخ ا اذه كرت
 .(كلذك نكيلو) رصم يف ةيبوروألا حلاصملاب هنع ربعي ام لكب بهذيو ىضاملا ددعلا
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 ةيسايسلا هتناكم نم هطاقسا يف يعسلل ًاقيرط ظفاحلا بزحلا نم هيضراعمل تدهم

 .ةرازولا يسرك نم هطابهاو

 ةوقب رصم يف لخادتيو .هقيرط ريغ بكري نا رك دراج راما حابأ ىذلا

 للخ نم اهصيلخت و ؛ةحارلا رارقإ ىلا دالبلا كلت جايتحا نم همعز ام حالسلا

 دعاوق عضول هدي دمث هيف تعقو ام اهتثاغإ ىلوتت نا ارتلجنا ةحلصم نمو .ءىضوفلا
 اذه نا نط ناكو :ددللا ]ا نمالا ةداعاو فعصلا نتءةماوكحلا طلعو ,ةلادعلا

 بسك دق نوكيف .ةرهاقلا نكث يف لولحلاو ؛ةيردنكسا ىباوط مدهب متي بولطملا

 ةليلق تاقفنو .ةفيفخ لامعاب .,ةمهم ةحلصم ظفح وا اديدج اكلم لان وا ارجا

 .ةيغبلا لاون ىلع قيفوتلا هدعاسب مل فسألا عم نكلو ؛ ةليوط ريغ تاملكو

 رطضاف «لاب ىلع هل رطخب مل امل ههبنف هعذل ىتح اهقايل العو نتفلا تعبانت

 منو اهل رصتنا يتلا ةموكحلا ديؤت مل اذه عمو ,بورح ا ةموادمو ءركاسعلا قوسل

 ,ةيلاتتملا تامدصلا هذهب ةمجد نافع مزع نهم مّلو هتوعد نع دما دمحم فكي

 ىلا اهديزيل برعلا ةقرفتم عمجي وهو ةينيدلا برح اب ىدان هنا ىلع دئارجلا تعمجاو
 هنا ليقن دف انافنحا نم نإ نايشالا ةاوور دكا وون دتلات هرم نيلحالا يجيب وىلسق

 هب داقتعالا ىوقي امم تامزهلا هذه تناكف .زيلجنالاب هرفظ مات لبق نيترم مزهبس

 .هللاب الإ ةوق الو لوحالو .هيلع ةملكلا عمجيو

 ةرازولا ىلع رطاوسجلا تكوحو هناملربلا راكفأ تشوش بعاصللا هذهف
 ,ةيرصملا لئاسملا يف تالوادملا بقاوع نم ةرازولا سيئر فوختو ,ةينوتسدالجلا

 نع ريبعتلا يف هماقم ةيبرحلا ريزو ماقو مايأ ةدم نم تاسلجلا روضح نع رخأتف

 ةيزولصما ن شتلا ظفحت نأ ةقاركملا هير يهين ا هناباظخ تس يرانا وهو و رادو ناكشا

 هارت امك ةيرصملا ةموكحلا ةرادإ ىلوتت نأو ,نادوسلا قرش يف لحت ناو ءاهركاسعب
 ةموكحلا اوخبوو ,نيظفاحلا بزح ىف اذه همالكب ةجحلا تماقف ؛لحملا اذه ريغ يف

 نم نكي ملو تاقوألا هذه يف اهتسايس نع لودعلل اهئاجتلاو ,قباسلا اهفعض ىلع



 نادوسلا يف زيلجمن الا

 ةبازيلعالا ركاشفلا نأ لع ةقنتم اهعيجت قكاؤتس مت كردونو“ ولا تانقربلا ا

 انافزن طهر اشف 'نأب دعو ةياغ منول ستفتح ةيئاغ يف« نفيد“ ناجرف كتل تنبأ
 وهو لوألا عبرملا يف تلخدو سي.لا ةلاسب عم رفاو ددعب برعلا اهلع تراغ

 ايش انتم بتول اول درا م اياك اتنلا نى ةقهقتاو *ةلئاح عجلت »دف كاكوتتماكقللا

 ةيرحبلا ةاشم نم ةقرف نأ الإ مهبارحو برعلا ةنسأب ريفغ مج اهنم لتق امدعب
 برعلا تامجه نم ركاسعلا فوفص يف عقو يذلا للخلا تدسو بلقلا نم تءاج

 ىتح ماقتنالا ىلا دوعتو مثتلت ةيزيلجنالا تاعبرملا دكت ملو ,مجاهملا ةوق تعفدو

 نيحانجلا نم اهلع تّضقناو ديدش سأبب ئرخأ ةرم نامع شويج اهتمجاه

 ةداهسشلا نيلضفم ةايحلاب اوناهتساو توملا ىلع برعلا ىمارتو ةفينع ةلتقم تمحتلاو
 .ميلستلاو رقهقتلا ىلع

 ال ام ةعاجشلاو ةلاسبلا نم اورهظأ برعلا نا ىلع رابخألا ترفاضتو
 لإ ةيارشبلالازغألا”بنتازرغ نم دعب مهتم هؤدهاش:انم نأ ةاؤرلا لاق'ئخ /فطوي

 لصوأ اهضعبف .زيلجنالا ركاسع نمو مهنم لتق نم ددع يف تفلتخا تاياورلا نا

 كاردأ امو) ةيمسرلا رابخالا تءاج مث لقأ ىلا اهضعبو فالآ ةثالث لا تالعلا تف

 زيلجنالا ىلتق امأ نافلأ اهنأب ةحّرصم اهئادعأ لتق يف غلابت امو (ةيمسرلا رابخالاام
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 ًاصوصخ ةيرصملا راطقألا يف اهحلاصم عايضب حمست ابروأ لود نأ نظن الو

 لخادتلاب هيف اهماقم طحناو لينلا يداو يف ارتلجنا قباست تناك ىتلا لودلا ضعب

 نيت اذه ىلاو :ةمولغتم تاياخالو.ةفورعم:دودخادلانتيللل يذلا قئازيلمتالا

 تحت رصم عضت نأ اهنكمي ال ارتلجنإ نا : لوقت ثيح ةيرازولا ةيسنرفلا ناتلا ةديرج

 جروبسرتب ناس ةديرج هب هّونتو ءابروأ يديأ نيب باسحلا شقانت ىتح اهتيامح

 تفرتعا ارتلجنا ناف ريصم يف لمعب حتتفت نأ اهمزع يف سيل ايسور نا : لوقت ثيح
 يف عطقلا نكميال اذه ىلع ءانبو ةيلود ةئيه ا ةيرصملا لئاسملا نأب تاقوألا عيمج يف

 نتفلا ءافطا اهسفن ىلع ذخأت نأ ارتلجنا تنكمت اذإ اذه ءابروأ قافتاب الإ اهنم ءىش

 دنع, بلطبت هتياهت يقف ءاهتاذ ىلع بتكت اهب مايقلا تعاطتساو..تاروثلا داهجإو
 كال ذأ نلتلا|نلعأ بلأعلا جزاك: ت ورجع نإف ايم ةثودا لكة الع دق تتتان ًائووأ
 ءىطاوشةيركسعلا اهتاكرح يف زواجتت الو مازهناو رفظ نيب يهو .نامزلا اهيلع

 ةلود هئيهت ام ىوس ئرخأ لئاسو بلطل لودلا زفتسي قلقلا نا بير الف ءرحبلا

 طبضو ءنييبروألا قوقح ظفح نا هللا ءاش نا انل نامزلا مكحيسو ئرن اّنأو ءارتلجنا
 ام هللا لعفيو اهلهأ يديأ ىلع الإ متيال اهيف ةنتفلا نارين دامحاو ةيرصصملا دالبلا

 .ءاشي



 1 هدبع دمحمو ىنيسفلا»نيقلأ ا لاقج

 هنأ تزبخأ دئارجلا"ناف ةيلكلاب ريبذتلا'ٌلفغي مل هنإ معن ,مهبلع موجطلا نوعيطتسيو

 ربد ام معنو ةيزيلجنا اريل فلأ هب ىتأي نمل لعجو ةمواسملا يف ةمجد ناهع شار عضو

 نمل لعجيو ةديازملا يف لارنجلا سأر عضي ربخلا هغلبي امدنع نافع نا فاخب نكلو

 !!! مظعأ لارغجلا ىلع رطخلا نوكيو ليفلا نس نم راطنق ةئام هب يتأي
 بورحلا يف اهتموكح ةسايس جيورت نم اهتداع ىلع ةيزيلجنالا دئارجلا نا مث

 لئابقلا ءاسؤر ضعب اعد نكاوس ىلا هعوجر دعب ماهارج لارغجلا نأ تعاشأ
 هيبااوديعل لثوار عيبا" نفوق هينادوقبلا دالبلا اكس نيب ةجارلا رارقإ ىف مهركذو

 هرشن ام اوبوصتسا مهناو ةيزيلجنالا ركاسعلا ةدعاسمب الإ مط نكمم ريغ هنأب باجأف

 ال امم اذهو ,ةيزيلجنا اريل فلأ غلبمب ناغع سأر زج ىلع ةلاعجلا نييعت نم لارنجلا
 دهع امو مهنع ىبنجألل عوضخلا ىلع مهقالخأ اونبو مهعابط هتفلاخل برعلاب هنظن
 ناهع مذ يف ذخأ مهعم مالكلا ءاهنا دعبو :مويلا ىلا ةيبرعلا مهتأشن موي نم مهيف كلذ

 هتدلج ءانباو هدالبل نئاخو باذك هنأب هب رفظي مل ثيح دئارجلا كلت هتور ام ىلع

 .حاورالا فالتإو مدلا كفسل مهضرع يذلا هنإف

 ةيلخالا ةمدخل ةشفن نض رغا كيش نيدنانف الا ذا 321) تحا ةضخ اذهان 5 د قر

 ذخأ ام ذخأف لمعلا ىلع هتناعإل ةرفاو غلابمب هودمأف ةريخألا ةيناغفألا برحلا يف

 امدعبو .لان ام مهنم لانو مهب ةياكنلاو زيلجن الا ىلع ركلل هب مهأيهو هموق يف هرثنو

 ليلق لجرلا اذه نأب تانالعالا ريرحتو تاروشنملا رشن يف اوذخأ لابولا هنم اوقاذ

 قح ءادأ وه ءافولا نا عم هدعوب يفي الو هلوق ىلع تبثي ال دوهعلا نئاخ ءافولا

 هابأي قدصلاو هركنت ةمذلاف هفلاخي دهع لكو همامذب مايقلاو هنع ةعفادملاو نطولا

 .ناك امال

 تريجا دقف نودروحخ لارتحلا اماو .ءاشارخ ,لارتملا سا ةروطلا رح

 .هتهج نم رصم يف مظع قلق دجوي هناو رطخ يف هنا ةيزيلجنالا دئارجلا ضعب

 هنيب ترج يتلا تارباخملا ضرع نم ارتلجنا يف ةيبرحلا ريزو عانتما ربخلا اذه تبثيو
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 برعلا نأب اوفرتعا امدعب ةئاغلث وأ نيتئام ىلا اهولصوأ ىتح اهتلق يف اوغلاب دقف
 .اعيارذ اكتف (هيبف اوكتف

 تعجرو مهطابج ىلا برعلا باحسناب ةعقاولا تهتنا دق لاح يأ ىلعو
 اهبلع تلوتسا يتلا عقاوملا تكرتو نكاوس ىلا ةعرسلا ةياغب ةيزيلجنالا ركاسعلا

 ةوق هيف مجوه يذلا عقوملا يف هل تعمتجاو ناّمع مهدئاق عم برعلا اهملا دفاوتو
 لبقيال هناو ةيزيلجنالا ركاسعلا ةمجاهمل هدادعتساب ءادنلاو هفنأب خومشلا ىلع هتلمح

 دعب ةيبرعلا ةعجرلا هذه نم ةيبوروألا دئارجلا رئاس بجعي ابك بجعنل اناو ميلستلا
 ام ىلعأ فرشلا نم تلان ةيزيلجنالا ركاسعلا نأب نالعالاو رفظلاو رضنلاب ةنطنطلا

 ردتقي مظنملا شيجلا اذه نا ىلع نيب دهاش عوجرلا ةعرس نإف .لاتق ىف شيج هلاني

 ىلا اعجار داعف هيف قب ول فلتلا ىشخ هناو برحلا ةحاس يف هزكرم ظفح ىلع
 ديلا مشل تكفي اها دعت عج تيتو ا يتبع ع نكتاللا نكت رلرتلتعملا أكف رسسبلا طاب

 يذلا قيرطلا يف ءاقبلا ىلع برعلا ئرجت اهنأل ميظعلا أطخلا نم اهتبسحو ةميزه
 اهدعن اّنكل كلذ ىلع مهقفاون ال اناو هيكلاس ىلع قيرطلا عطقو ربربب نكاوس لصي

 .مطابج يف نابرعلا ةمواقم نع ارهاظ ازجع

 يف براحي ناك امدنع ةنس نيرشع وحن نم هتلعفب هذه زيلجنالا ةلعف هبشأ امو
 لابج يف مزهنا امدعب هناف تاوسدنوخاو يباهولا هللا دبع ريمألا ايارس دنطا دودح

 نم ةريغص ةيرق لخدو ةيناث عجر هرئاخذو هعفادم كرتو ةميزه رش (رينبو تاوس)

 .لابجلا كلت ىرق

 هدالب ىلا ًاعجار بلقناو ًاعيمج اهلهأ لتقف اهقرحأو ةلفغ ىلع ًاليل اهأجافو
 .نوربتعملا ربتعيلف ريصتناو رفظو بهنو بلسو لتق هنأب نلعأو .هتليل نم دنا ىف

 :ةيورصمملا يضارألا يف ةنتفلا ءافطإ دري مل اذه هلمعب ماهارج لارنجلا ناكو :

 اقباس اهنم لتق نم ضعب راثب ذخالاو ةيزيلجنالا ركاسعلا فرش در دصق امناو

 نابرعلا ةبراحم ىلع نوردقي زيلجمنالا ركاسع نأ ىلع ابروأل ناهربلا ةماقإو



 نادوسلل هود 2 دنط

 1 دباس او دا ديل الا در ذئاستلا هرب رجلا ةدكشا# نما درو

 بارعأ راصتناب اوعمس امدنع ىراخب ةنكس نيملسملا راكفأ يف ٍيظع بارطضا

 نيذلا ةلتاقمو برحلا ىلع تحي ديدج عاد مهيف رهظو لوألا مهرفظو نادوسلا
 نيب ةماعلا ةطلسلا بحاص ددهمو مهكلامت عيسوتل ةيمالسالا ىضارألا نوبهتني

 يدعتملا ةمداصمو ةبلاغملا) ريضخألا ءاوللا رشني مل اذا هسرغم نم هعلخب نيملسملا

 نادوسلا يف ةيودهملا ىوعد:نأ نم ًاقباس هب رذنأ ام ىناع يلج ناهرب اذه (مهبلع

 ماتا تملا ةيضاملا تداوخلا لاضأ انف تملطملا ةدض ىلا [تاقوالا ذك

 بعصيو يبرغلاب يقرشلا اهيف حيصي ةماع ةكرح ىلا وعدتس ةرجطا نم سداسلاو

 اهتاعزفم نم ةّره هورعت نا نود اهنع بكنتي نا اهارحب يف وهو زيلجنالا ىلع

 رهطأو 5 رفا ةطلخب هقوكشلا ةاللبلا مو ديالا هعمل اوناش وضخ

 نظيو ةيئانتم داعبأو ةلواطتم تافاسم نادوسلا نيبو اهنيب ئراخب دالب نا
 نيب سفانتلا ىرس كلذ عمو ةعطقنم اهنيب تالصاوملا نا ايفارغجلا حول يف رظانلا

 ىندأو ىوعدلا ثعبم ىلا برقأ يه دالبب كنظ امف ةعرسلا ةياغب ةريغلا يف نيرطقلا
 ومنتو لقعلا ةكرحب كرحتت نكلو اهلا تطبه حورلا نا نظلا ىلع بلغي ءالانم اهنم

 دقو الإ ءايوقألا رعشي الف ,ةيداقتعالاو ةيسايسلا عئارشلاو ةيعيبطلا نيناوقلا ىلع



 قئثولا ةورعلا 6

 .ناهذألا يف اهريثأت نم ًافوخ لارنجلا نيبو

 حرص اشاب ريبز نأ اهلا درو فارغلت ىلع ءانب زوين ٍييدلا ةديرج تورو

 نمألا ةداعا نكميال هنا نظي وهو نادوسلا يف اشاب نودروج فلخي نأل هدادعتساب

 نا لبق يدهملا نأش يف هركف يدبي نأ عيطتسي الو ةيملس قرطب الإ دالبلا كلت ىلا
 يق ىلا رنا علاق انهوزملا ذك سجويني دانا د راينا نلقتغا؛ نم دج ريفا قضوا اباحي

 هعفانمو ندقلا دئاوف ةفرعم يف نادوسلا ناكس عرشي امدنع جيردتلاب اهواغلا نكمي

 .نودروج لارنجلل ضغبلا نم هنع عيشأ ام بذك مث
 اذا اما ةرهاقلا يف ماد ام تاقوألا هذه يف لارنجلا ضغبي ال اشاب ريبز نا معن

 .ةدي دع نينس هبلق تجزام يتلا ةنيغضلا هيلا دوعت نا نكميف نادوسلا ىلا لصو



 رصم ىف زيلجنالا ةسايس بارطضا

 اهتشايس ىلع ةموكحلا مول ىف زيلجنالا نسم نييسايسلا راكفأ تلكاشت
 ةموكحلا نا ةميظعلا تاعاتجالا ضعب يف يربسلاس دروللا لاق .ةيرصملا

 ءاهمسا تضفخو ارتلجنا فرش نم تعضو اهبذبذتو اهتسايس ءاوتلاب ةيزيلجنالا
 نودروج روشنم يف ملكت مث رطخلل (دنلا) ةيروطاربمالا حلاصم لجأ تضرعو

 ةراجت حيبي نأ نوتسدالج ويسمل نكمملا نم سيل لاقف قيقرلا عيبل حيبملا اشاب
 اهحيبي نأ ىلوألاو) رمحألا رحبلا لحاوس ىلع اهرظحي وهو لينلا يفافح ىلع قيقرلا
 نأ (تِنزابج لاغ.لابلا) ةديرج تركذو .(اقلطم اهعئم ةلاحتسال عاقبلا عيمج يف

 نعي ةياعتلاب اباطخ ليقارح ةرروللا قا لسرا ندنل يف قرلا عنم ةيعمج راشتسم

 سرا“ نادوسلا ىلع ًايلاو اشاب ريبز ةيمست يف ةعبتلا هيلع قلب ةيعمجلا ء اضعأ

 شاب رييرك لجرا:ةي زيلجت الا :ةفروكحلا ةدغاسم نأ لغ اهقارا ثقفتا ةعمجلا ن

0 

 قلقأ رصم ةيلام يف عقاولا كابترالا نا حيحصلا : زوين يليدلا ةديرج تلاقو

 يف اهنإف رصم ىلا دوقنلا لاخدال ةليسو داجبا يف ثحبلا ىلع اهثعبو ارتلجنا ةرازو
 ىف ناملربلا ىلع اهراكفأ ضرعتس ةيزيلجنالا ةموكحلا نا دكؤيو ءاهيلا ةجاحلا ةياغ



 قثولا ةورعلا ان

 هدابع نم ءاسسب نمااهتروي هللا ضارأ ضرالاو كرتسضتسلملا كيتا كلا
 (تثاحلاضلا

 نأ كم ذاتك ا مل ازور ادق ولاول وكلا" روهظ ”ضاناو ملا كلب اذ

 مواقيال يذلا بلغألا روهمجلا ةليغ نم ليلقلا ددعلا ةياقول لئاسولا نم هب ذخؤي
 ةدلاشأ 0اثلا نون دعم اتوا تنكر انك

 هكرتو ,هباب نم هيلا لوخدلاو هبابرأل رمألا ميلستب الإ اذهل ةليسو ال نا نظن
 هبات وه اذه ناك ناف : نضع كنان معا عفاديو اضعب مهضعب ىضري نيملسملل

 هللاو :بطخلا ميظعو ,بركلا دادتشا لبق هب أدبي ال نأ يسايسلا أطخلا نف ريسلا

 .داشرلا قيرطلا ىلا يدالا



 ارتلجنا ناملرب

 وأ) ًاضيرم ناك هنأل نوتسدالج رتسملا اهرضحي مل مايأ نم ةسلج هل تدقعنا
 ةيبرحلا ريزو نوتكنتره مالكلا يف هنع بانف (اهيف ةلوادملا ةبقاع نم هفوخل ًاضراتم
 نيبو ةيردصتملا راطقألا“ف يزيلجألا نصيجلا لولح تاقفنل ادوقن بلطي ًادتبأو
 نأ ىبأي يذلا رحلا بزحلا نم وهو) ريشوبال ويسملا هضراعف بلط ام ىلا يعاودلا

 مث ةيبرحلا ريزو هبلط يذلا غلبملا صيقنت بلطو (تناك برح يأ يف ارتلجنا لخدت

 نع ءابطخلا ملكتو اهيف لادجلا سيطو ىمحو ةيريصملا ةلأسملا يف ةثحابملا تراد

 اهتسايس ىف ةموكحلا اهتبكترا يلا طلع الا |وتيبو اهليمتشمو اهرتخاحو ا[ تان

 سيئر وهو» توكثرون دروللا لاقو صالخلا لئاسو نم هدادعإ نال بجي اذامو

 يف ميظع رييغت ىلع لد ةيبرحلا ريزو باطخ نا «ةموكحلا ةسايسل نيضراعملا بزح
 تتعذأو دالبلا ف ىمومعلا أرلا تراج آهنأ ةمالك نم اتملع دقف ةرازولا راكفا

 0 ل ل ا

 هالك نب ان مهفو هنم صلقلا لواحت تناك نأ دعب هئافوب موقت نا تلبقو

 مهكلامم ةداعتسا نولواحي نيذلا ءامدقلا نيطالسلا راغصل تكرت اذا نادوسلا

 دالبلا ةحار ىف اهتيمهأل ةانثتسم نوكت موطرخ نإف ةريغص تارامإ اهيف اوموقيل

 اصف لنا قيزطب أطبترمو سي وسلا لاتقل ًاعبات نآك ال رمال رحبلا نآو ةبزاسملا



 قئثولا ةورعلا "1

 يرصملا ضرقلا ةنامضب ًاقلعتم نوكي هيلع هضرعت ام نا نظلا ىفو نأشلا اذه
 ناملربلا يف رارحألا نم ًاديدع ًاددع نا الإ (ًايمسر ارتلجنا ةيامح يف رصم لوخد)

 رام و الو .ةلأسملا هذه يف مهيلع ضرعي ركف يأ مطوبق مدعب اوحردص

 ًاضرق دعت نأ ةيزيلجنالا ةموكحلا مزع يف نأ نم ةيلاملا رئاودلا يف عيشأ ام ةديرجلا
 .ةئاملا يف فصنو ةئثالث ة ةدئافب نييالم ةينامث هغلبم ةيرصملا دالبلل



 ؟ 1 هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامج

 .تاحوتفلاو

 ف (ةيزيلجمالا) ةيلاحلا ةرازولا نأ ةيمسر هبش ىهو زوين ليدلا ةفيحص تلاق

 رييغت ىلع ناملربلا سلحب ىف ًارئاد مالكلا ناك يضاملا سيمخلا موي يف هناو رطخ
 يف ريشوبال اهمدق يتلا ةحئاللا ضفر كلذ نم عنمي ال هنأو سلجلا لخ ىلعو يزازو
 نأش يف اهراكفأ ءادبال أيهتت نأ اه دبال (ةيزيلجنالا) دالبلا نا تلاق مث ةموكحلا مول

 اهسراشو الارملة يفارتقل اا ةازاأؤلا
 يف روضحلا نع نوتسدالج رتسم رخأت نأ ةيسايسلا رئاودلا يف لاقيو

 ناك اغاو ةحيطلا لف را هلا هين انيرقي ل1 لاياولل ممرات ال١ نودع ةياطت
 8 ارا يل ةعو ومو اللعت اذه

!!! 
 رخآ حالس نع ايناطيرب ثحبتلف ...رصم يف ًافورعم حبصأ يسامولبيدلاضرامتلا وأ ضرملا ءاعدا-
١ 



 قولا ةورعلا اع

 لخدتف ندع ءاروام ىلا ةيردنكسا نم» ةيرصملا روغتلا نوكت نأب يضقت ارتلجنا
 نويرصملا مادام زيلجمن الا ديب «معوصحو نكاوسو ديعسروبو طايمدو ديشر

 يف ةرازولا راكفأ نأ (ةيبرحلا ريزو) هباطخ يف حضوو اهنع عافدلا نع نيزجاع

 قرشلا نادوسلا نم ةليوط تافاسم يف اهركاسع لمحت أليم كل ارو أل ايد زق

 لصوت ناو نادوسلا يف قبت يتلا زكارملاب رمحألا رحبلا ئطاوش لاصتا موزلب اهملعل
 يف لولح ىعدتسي ةيبرحلا ريزو هادبأ يذلا يأرلا اذهو ,موطرخب ربربب نكاوس

 .ًاقياسمل اهني ريص| ىلا ةدللا, نم لوطأ ةدم ىلا نعم

 رجآ سف ءاع دنا لع اومطصو ركاشعلا نيف مسق ءاعادتسا ىف اوأ درا داك

 امينني موقت نإ هر ذاق (اذك ١ ةيلهأ ةموكح نب تالا روس ل را تا

 عم يهناش ىف ةمهنملا ظافلألا نولمعتسي اوناك امدعبو اهدالبل ةديفم الاغا قاتو

 اهنأشو ارتلجنا اهكرتت ىتح رصم اهيلع نوكت نأ بجي يتلا ةلاح اب اوحرص .ريصم
 نييبروألاو اهاياعرل ةقثلا عضوم نوكت ام ةرداق ةتباث ةموكحب ةيبرحلا ريزو ديريو

 .(ًاضرقو ًانيد) اهلا لمحت يتلا دوقنلا نم لحو دالبلا يف نينطوتسملا
 و٠ .٠ :٠

 تداسح ةلريلجالا ةرازولا نا ةيح املا ة ره اه كد دع ناكلا دير تلاد

 صلختلا لمؤت تناك ىتلا اهتالخادم ىف ةعبتلا لوبقب تحرصو لوألا اهجهنم نع
 دي اخ ايست انياب ىلع ًاليقت الرع تلح نألا انازلا .تانارأ نه اهتم

 ةقاسم اهنا معزتو ءاهترابع نم دارملا ءاهنكلو مويلا ىتح ةيامح ةملكب حرصت مل اهنا

 هذهو الداع ءاضقو ةمظنم ةيداهجو ةميوق ةرادإ رصم حنت نا ضرغل ارهق اهبلا

 بعصي نكلو رمحالا رحبلا ىلا موطرخ نمو موطرخ ىلا اتلدلا لامش نم دتمت ةيامحلا

 اناوءابوروا يدي نيب باسحلا يف شقانت ملام ةيامحلا هذه لانت نا ارتلجنا ىلع

 ريتشللا ركزي دع اح دا قمتنو رانش كش دروللا | دتف لع كال

 بورحلا ةسايسل ليمي نم ىلع اعيرقتو امول ةمعفملا ء.اظيغ ةلعتشملا هبطخب نوتسدالج



 ١ ةدبع دمحوا قيسحلا نيذلا لاتغ

 اهم رصمل ةحونمملا تازايتمالا نم ءيش نع ىلختي نأ هل غوسي الو هجو ىأب

 ةلوانلا لخ هكرع دنب آلا دهعوا طش ادقع هل زرع الو'كذاوخملاو تاشألا تاك

 ىتلا ةيلاملا لئاسملا ةيوستب قلعتي اهف الإ يلام ضرق ديدجت هيلع رظحيو اهاضرو
 1 :نيملا كاذلا كاك

 غاس فيكف ىلاعلا بابلا ناذئتسا دعب الإ حتفي مل سيوسلا لانق نا اهنمو
 نأو رخآآ لائق حتف ىف لواذتت نأو ناطم نغ ناداوتسلا لصف ىلؤتت نا'نآلا اتلجنال

 روغثلا ةيامح لوانتت ناو ةيرصملا ةموكحلا قتاوع ىلع هلمحت دي دج ضرق ىف ربدتت

 بلاغ لوترلا رواش دز وس جلنلا ممل تنير سن كالي
 ناك ام راهظإ دارأ له ججحلا ةماقإ نم ميظعلا اذه دارأ امم ةريح ىف انأو

 مهف يف تأطخأ ارتلجنا نأ نايب وأ ملعلا قح هنوملعي مهو ابروأ لود ىلع ًايفاخ
 نا ملعن انكلو .ناهربلاو ليلدلاب اهعانقإ لواح وأ تادهاعملا كلتو تانامرفلا هذه

 كلذ ىلع تنرقت اهنإف لادجلا بهرت الو جاجتحالا نم عزفت ال ايناطيرب ةموكح

 بيجت نأ ةريثك لاوحأ يف اهنكمأو نييقرشلا ءارمألاو كولملا عم ةليوط نامزأ نم
 "لوا ةهاربلا د روهلتلا رم انام دهم تحل تاو تناسا ع 1 ا ل

 نم (نليط ليفناج ناىاذ رم اضاهتلي مدع ىلا تل

 ال ام هنأ اهوقب كلذ راكنا ىف تغلابو نكاوس ىلا ةيكرت ةيماح لسري نا ناطلسلا

 نأ ديرت الا نتلجنإ نا تلاق ثيح دجا.ةنطف ىلع هذيل اع تللعت © لالا رطخ

 .ًايستم ايسن هقعضب تراص فدع ناطلسلا وقح نع ضاخ



 يلاعلا بابلا

 ام ئوبقأ اذهف ًادالب حتفي وأ اركسع مزهب وأ ةراغ عقدي ناهربلا ناك نا
 .دجوي قح حضوأ ىلع ناهربلا نم نوكي

 يف نييناهعلا مظاعأ راكفأ نع ًالصفم ًاباتك ةناتسألا يف ناتلا لسارم بتك

 نم رجض يف نيينامعلا نا هتبثأ ابمف .قوقحلا نم يلاعلا بابلل امو ةيرصصملا ةلأسملا
 نم هل امب ثارتكالا مدعو ناطلسلا ةلماعم يف لدعلا نع اهروجو ارتلجنا فاحجا

 هل نيب ماظعلا لاجرلا ضعب ناو هاضر ةاعارم نودب ريصم يف اهفرصصتو تباثلا قحلا

 ةلداب هنبساو ةناهاشلا تاناهرتلاو ةلودلا تادهاشملا ا اندعت وازتلما قح

 ةيادب يف نيتنس وحن نم لودلا ىلا يملاعلا بابلا غالب نع ارتلجنا هب تباجأ ام اهنم
 رتصلم قف ةررقملا ةلاخلا طقبخ يغرس اهينا لاق يعيح ةيرصملا تاكاض رألا

 غرض آل هنأو' ةيلودلا دوهغلاو ةيناطلسلا تانامرفلا. يضتقم لع "0 (وكوت اتسدلا)

 .لودلا قافتاب الإ ام هجوب اهيف رييغتلا

 ريصم نأ يف ميرص هنإف اشاب قيفوت ةيلوتب رداصلا نامرفلا صن اهنمو

 نأ ررددحتلل عمشي ل هئاو ةيانعلا كالعالا ندا دع ا انخلمو عدلا اهد زنك
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 نيكنوتلا يف نويسنرفلا

 يف مهركاسع تاكرح هيلا يدؤت ام نورظتني نويسنرفلاو رهشأ ةدع تضم

 ريزو ىلا ةيقربلا تدرو ىتح ةبقاعلا نسح نم نوباتري اوداكو نيكنوت دالب

 قيرط نم نينكاب تلخد ةيسنرفلا ركاسعلا نأب ماعلا دئاقلا نم سيراب يف ةيبرحلا

 مهلع تدتشا ثيح نيبكن يحاون ىلا اومزهنا نيينيصلا ناو نوسنال ىلا لصوي

 حرجي ملو ةميسج رئاسخ اورسخو قرشلاو لامشلا يتهج نم ةيسنرفلا تامجاهملا

 نم ةويفاو:كايمكةلسترنلا ركلقعلا تاواحو الكرماني لوتس ايس رفأإا نم

 لاجر نم ريثك نظيو نينكاب ةعلق يف اهودجو بوركلا عفادم نم ةيراطبو رئاخذلا
 .مهملا عقوملا اذه ىلع ءاليتسالاب اهلمع تما دق اسنرف نا ةيسنرفلا ةسايسلا

 ةكلاشر ناي در دئاتلللا ةدب زجم لا نيتكبو منةلقررإللب هر رامي ىلتلا ا ههقيكلاو

 ةساردل ًايبرح ًاسلحب تدقع نينكاب ىلع نييسنرفلا ءاليتسا اهغلب امدنع نيصلا
 را هنا لع منوك ريمألا مهنيبو ءاضعالا ررقف ,ةرضاحلا ةينيصلا رومألا يف فقوملا

 .ةيدو قرطب ةيسنرفلا ةموكحلا عم قافتالا

 مهيزعت الو نييسنرفلا نازحأ ىلست ال تاجوتفلا هذه لثم نا اننابسح يفو
 .حارجلا هذه بطقي ال دامضلا كاذ ناو ريصم يف هورسخ ام ىلع



 ادنل رب

 يلا بهذ,انم هنا ىلع ًايلدج ًاليلدو ًايقطنم ًاناهرب ئزيلجنالا ريقيب مويب لك ف
 عانقإل هتامدقم بتر املك هنكلو ,ةلادعلا دعاوق عضوو ةحارلا رارقإ دصقب الإ رصصم

 لطبتو هبيترت ضقنت ةيلمع نيهاربب نويدنلريإالا هضراع ةروهشملا هاياضقب جذسلا

 ةموكتلا ةكونيتن زدتكل لمع هلف مطيوعألا تاقوألا نم تقو يضمي ال ال اقردتجيتن

 ليطعتو روسجلا مدهو ةينبألا ريمدتل تيمانيدلا نوعضي ادنلريا يف ةيزيلجنالا

 لك نوبلطيو اهملظ نم نورجضتيو ةموكحلا لاجرب نوكتفيو ةيديدحلا ككسلا

 .نورتفي الو نونهمال مهريس يف مهو اهتطلس نم صلمتلل ةليسو

 ريفغ مج اهرضح نييدنال ريالا بزح سيئر لنراب رتسملل ةملو تئيه

 ًاباطخ مهيلع ىقلأف َناملربلا ءاضعأ نم ريثك مهفو سيرعب ناس ديعب الافتحاا مهتم
 ال نأ نييدنل ريالا ىصوأو ادنال ريا يف ةيسنجلا ةكرحلا مدقت نم هترسم هيف رهظأ

 مهطاشن ىلع مهداتعا نوكي امناو ةيزيلجنالا بازحألا نم بزح ىلع اودمتعي
 يذلا مويلا نأ هلوقب همالك متخو ًاّتسح ًالمأ .لبقتسملا يف هل نا لاق مث مهداهتجاو

 قي بق ناهز خطرا ةطيسلا ف ملينا ردح .ايفالتخلا ىلع نويادنلاز آلا هيفا عمتجت

 لسرت هلبق ال تقولا كلذ يفو يدنلربإ ناملرب مكح تحت ليلق امع نونوكيسو
 ركذ نو قاجلا يأ هباوقلااسوزك عفر فنعو ,ةلملدا ةلاشرلا رتل ىلإ انتل

 نم بلنطاو ةيدنلربالا ةيمآلا مساب ىدانو ساك لوأ لنراب عفر امناو ةكلملا

 .كلذ نيرضاحلا

 ئرخأ ضارأ مهنع لصفنتف مهكالمأ ىلا ضارأ ّمض زيلجنالا بلطي اذكه

 .ةبقاعلا ملع هللا ىلاو



 ؟ةا/ هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لام

 نلكيلا تاطنع فيش ف ابدلا/انيفيضو هاش ل يطب لحل ىلكو ةهزعلنل انقلاب

 ةلأسملل ىفاثألا ةثلاث ديدشلا ىلخادلا بارطضالا اذهو تاهج ةلمج نم ةيديدحلا

 يهف .عبار اه نكي مل نا ,ةثالثلا هذهو :نسؤرلا ةزوح يف ورم لوخدو ةيرصملا

 .مايألا هذه يف ةيزيلجنالا ةموكحلاب ملأ يذلا كابترالا ريدقت يف رصبتملل ةيفاك
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 فارغلت درو .ريظعلا يبعلا هللاب الإ ةوق الو لوحال نوعجار هيلا اناو هلل انا

 ىتح نينوجسملاب تقاض نوجسلا نا ديفي دردناتسلا ةديرج نا ةرهاقلا نم

 بابرأ نم مهنم يتئامو فلأ قالطا ىلا (ةيزيلجنالا وأ ةيرصملا) ةموكحلا ترطضا
 .نيمهتملا عيمج ةمكاحم ىلع سلاجملا ةردق مدع ةيلبلا هش بيسو طيبا كلان احلا
 ارح 5115 01( تحنع و اك" زمنا فردت اذه

 : درادنتسلا ىلا نكاوس نم درو
 ماع ىتأي نمل ةلاعج نييعتب يناثلا كاويدتلا وزة ص تعا عا

 .هلوبق مدعو هضفر ىلع ةمالع هوقرحأف ةينام برع خياشم ىلا لصو همجد ناع
 ى؟ 0/2 )10
9 9 29 

 ::سرام 14 ف نيلوب

 نم .نيلرب يف تارافسلا عم تاقالع اه ةديرج ىهو تسوبلا ةديرج نأ

 ًاباب ةيبوروألا لودلل حتفي عوقولا بيرق وهو اشاب قيفوت ءافعتسا نا اهركف
 اهتيرومأم يف حاجنلا لك حجنت مل ارتلجما نأل رصم يف ةكرتشملا ةبقارملا ةداعال

 .دالبلا كلت يف ةحارلا رارقإل

 سرام "1 يف سيراب
 اهراطملا تيب عر اهي ايم تيب تشاو ةيرصملا لباسا تروس كنا

 نم نييسايسلا ىلع ىتح اهيف حلاصملا بابرأو نوؤشلا يوذ ىلع اههوجو تبسبتلاو
 هلاحر دش دقو اهنم هلاني اظح بلطيو ةياغ روصتي لك .ارقلجنا ةموكح لاجر



 نإ رشف

 رهظأ ايسور روطاربمأ نا جروبس ركب ناس ةديرج نع ناتلا ةديرج تور

 ههجوت خيرات ملعي ملو ةروطاربمألا عم مداقلا فيصلا يف نيلرب ىلا رفسلا يف هتبغر
 (سمأ) ىلا ايناملا روطاربمأ رفس لبق نوكي اذه هرفس نا نظيو نآلا ىلا ديدحتلاب
 .هتداع بسح

 وهو ايناملاو سورلا يتلود نيب تالصاوملا تادكؤم نم تارايزلا هذه دعتو

 .اقيطن انين كال آ ىف علو نجلاء نادس الس ؤول امه ىلع
 تي 4 تي

 ربرب يف يشارت ةليبق نا اهدافم ةرهاقلا نم ةيقرب زوين ىليدلا ىلا تدرو
 يف نيرظانلا عنقي ام اذهو ..دمحأ دمحمب نيدقتعملا نافدروك لئابق ىلا تمضنا

 رثؤت مل مهراصتنا يف زيلجنالا اهعيذي ىتلا تاغلابملا هذه نأب ةينادوسلا تاكرحلا

 ىلع ًاليلد ميقيو .ينادوسلا ىعدملا كلذب مهداقتعا نهوت ملو لئابقلا سوفن يلج
 :نيحلسلملا !انظعاما الاجر دالإ اهتفطل ةل«ةبهتنملا ناؤينلا ءانه-نأ:كماهانلق ام

 ةعاظل ملا نالت لهاا ل هر وات تااالعا !دتلرر ١ ما ندم دع ف ترشن

 برت ::تايلكلا ذخر اهيف ًايوتكش هي ردعلا قكانيألا وأ عراوشملا نا ردح لع ةقصلم
 اهقيزبت نويطرشلا لوانتف يداحلا.رهشلا وهو ١8414( :ةنس سرام رهش يف ةيلهأ



 0 هدبع دمحمو ىنيسفلا'نيادلا لا

 ,ةيزيلجنالا دوعولا نم مهبونجل نيلي امب ,هلئاوأ مط بيطت مون نيب مهو هيلع ةظفاحلا
 ,باذعلا ميم نم مهيلع بصيس ام مه لثم ,ةجعزم تالايخو ةشهدم مالحأ نيبو

 ريثك ىلع ؛ناونعلا رضاح هنودهشي امم ًاليلق ناو ؛ناوهلا باذع نم هب نوذخْؤي امو
 .ًابيرق مهنم نولقاعلاو هارنو ًاديعب مهضعب هاري ام

 مهتعفاد لب ءاوعمط ام مهلانهب ملو اوبسك ام لح يف اوسيلف زيلجنالا امأ

 هلأ ةيدلع:أولنأ«ليب نذل هوت ماج اشك! تنك لل ةلكانشل الاكتر اظوةثاداوملا

 ردقب الإ هيلع اوردقي نلو ةعمتجم اهنوديري مهو رخآلا ىفني امب الإ اهدحاو رسيتي

 نالةهقبا ءاق ولا هيمعأ لات هلال مماللإ ءالاكقولا يترتب ةماجلايلص ا غيضأي

 ةليسوب اهنم لكل نوثبشتي مه مث ءرصم ف ماسالا هنورمضي امو ,ابوروأل

 رصم ةحرابم ىلع مهمزع نورهظي ةرات ىرخلا يف هب نوكسمتي ام براضت

 ريغ ءالجللا لجأ نأب كلذ يف نولوقي ام نوعبتي نكل .دهعلاب ءافولا ىلا ًاحونج
 اهتيامح تحن رصم لخدت نأ اهبلع بجوت ارتلجنإ ةمذ نأَب ىدانت ةراتو دودحم

 ريزو حرصي لب ريشيو ,.حصان راشتسم ال مكاح ديس ةفصب اهترادإ ىلوتتو

 ةيامحلا مساب ًانايحأ هنع ربعيو لمعلا اذه لثم ىلا مهئجلت ةرورضضلا نأب مهتيبرح
 دل ةوباطر وايزاف دووكن بأ دل« قيم انو قتلي اووف ءاهاونس ىلا ارلتما الاه ىقرخلاتو
 عرفات نأ كتحل لطسبرتكي وأ .(اهليتاطتولببل دال اذ اضيفت | ةذي رطب هموبرتلبك ىزادلملا
 مهركاسع لالحإب مط حمسي هنأو نوديري امك هعم نوقفتي ىعدملا نأش يف مه رمألا
 نمضي خيش الإ نودروج دعب موطرخ ةيالو ىلوتيال هناو رمحألا رخبلا لحاوش يف
 ةيامحلا الو ضرغلل هتضقانمل مه قوري ءافولا الف .دمحأ دمحم عم قافتالا نسح مه

 هل هئيهب ام دمحا دمحم ذخاي اذه نيبو داصرملاب ابوروا لود نال مهيلع لهست

 ىلا فحزيو شويجلا شيجيو راطقألا رئاس ىلا هتوعد تبثيو ةوقلا نم ناكمإلا

 ةيزيلجنالا ةموكحلا صرح عمو اهحاتتفا فرش ىلعو اهرصاحب مويلا وهو موطرخ

 نأ اهتيبرح ريزو رطضا موطرخ ةهج نم تاعاشإلا فيطلتو رابخالا متك ىلع



 قئثولا ةورعلا "08

 ملظم تالكشملا ليلو ليهاجم يف هاتو ةداجلا مالعأ لض نكلو هيلا لوصولل

 يف لكو برغي رخآلاو قرشي اذه نيكلاسلا بهاذم تسكاعتو مهدم اهروجيدو

 يرديال عزجلا نم همهسب يمر أبنل حرف املكو يداعلا فاخبو نيعملا بلطي ةشحو
 اطير لومكلا لكن ةنءاصأ

 نم اههلو .عمجأ ملاعلا لود هب فرتعا ام ةوقلا نم اه ناك ةميظع ةلود نا

 دوعرلا ةهدهدل نوزتم مؤويلا اهآَجَر ئرت ءدحأ هيف اهعّزاني ال آم يضم يف قوقحلا

 نوراحيف تاوصألا كلت ميزه نم نوعزفيو ءًاماهج اهباحس ناك ناو ,ةيزيلجنالا

 .نوديرياال ام نوتاي امبرو ,نولعفي اذام

 ةيرصصملا راطقألا حالصا يف مهنع ةبئان اهنا عماطملا ةعساو ةلود تعدإ

 اف ءاكح الا ءامزب تانخاو دي ركشملا اهاوين اعاودف :لداتخ لا نم اه داشناو

 لحتو ؛تدارأ ام اهفارطأ نم صقنتو ,ضقنتو دهاعتو ,عنّمو يطعتو ءيلوتو لزعت

 ..هراصما ةصخاشت ىعرشلا كلبللا باحصاو تءان ام اهعاقب راق كاس

 يف ناقفخ عم ءأردص مط حرشي الو ءارطاخ مط رسيال ام نورصبي ؛مهباقر ةبئرشم

 نوسحب :ةبقاعلا ءوش نم اعرف .كاضح الب ف يلحلاو داوتلا ف تارطضاو :تلقلا

 مزلي امو .نادلبلا نم هرواجي امو دلب نيب بسنلاو ,راطقألا عقاوم هيضتقت امب

 تحبض] ويانا زعبل ابطا سا ديا هلا وكحقم ,عافدلا لئاسو نم اهتيامحل

 ناو .ديعب وأ بيرق نمز يف ميظع رطخ ىلع .ةينملاو ةيزاجحلاو ةيروسلا راطقألا
 مهيف ثفني لب .حصانلا ءادن مهيلع يداني ءنآلا ىلا ةنعارفلا دهع نم رصم خيرات

 مهأ نسم ءربصم ىلع ةظفاحلا نأب رهاقلا مكاحلا جاعزإ مهجعزي لب .قحلا تاثفن

 .راطقألا نم اهعقوم هيلع طلستي املف ءاهتاذل نكي مل نا مهتابجاو
 ام ةاهدلا هذه نم مهبشغ دقف مهمف يأرلا ولوأو نييرصملا نم رمألا ةالو امأ

 هيلا اونكرو ءايوق انوع مه اوبلط .مهلبقتسم يف ركفلاو ,مهرضاح ملع نع ؛ مهلهذأ

 اوبلط ام مهبلسو ءمهملع رمألاب دبتساف ,ةلزان هومهوتو ,ةلئاغ هونظ ام عفد يف



 1 هدبخدمتعو موينسحلا نيزدلا لالخ

 يف فرصتلا نم هلعفت نأ ارتلجنا ةين يف امب ةيسنرفلا دئارجلا تسحأو

 ءامهريغو (ابيدلا) ةديرجو (زيسنارف كيلببيرلا) ةديرج اهنمو ةيريصملا يضارألا

 لع ةلياشللا يبي نة ريوج ىباهازك اهنعب لك دا ةينلبل تع روز ندر للك
 ريزو هاعدا ام حص نا اهوقب كلذ ىلع ةجتحم عوصم يلبي امم رمحألا رحبلا لحاوس

 اهنا لوقن نأ انلف دنطا قيرط نم دعت رمحألا رحبلا طوطش نوك نم ارتلجنا ةيبرح

 مهأ نم ةريزجلا كلت يف لولحلا نا لب رقشغدمو نيشنشوكو نيكنوت قيرط اه

 .ارتلجنا نيبو اننيب ةدهاعملا هب ىضقت |ى ديبعلا يف ةراجتلا عنم ةبقارمل تايرورضلا

 هتمأ عور نكسي امبرو رصم يف نوتسدالج ةسايس هتجتنا ام ضعب اذه

 رحبلا لحاوس ىلع اسنرف نيبو اهنيب ةديدجلا ةارابملا هذه نم اهجاعزنإ ففخيو
 ناتش نكلو هيسشانا نافر ارم كنشلا ىف نينمالا نيب ءاراجملا هيفا ام راك رمل

 اوناتكو ددلطا قادها لح اهْيقاَح ارتلجنا ةسايق تناك تاقوأ كلف تنام ل1

 ديففردملا قللاعملا ناكنش لماذ !لع ءافعم اهلك. قير“ ملف ملا »مآ ءالأ نوغدخت

 هللا ىلاو لئاسملا هذه يف ارتلجنا عم اسنرفل نوكي امب بيرق نع انيفاوي بيغلا لعلو
 ززييصال



 قثولا ةورعلا 3

 ىلا) ىلفسلا رصمو موطرخ نيب ةعطقنم تارباخلا نأب باونلا سلحب يف فرتعي
 دمتعت امنا نودروج لارنجلا عم اهتارباخم يف ةيزيلجنالا ةموكحلا ناو (ةيردنكسالا

 لصوي ىتح وكسروكو ايبون ةمصاع ىلا يراربلا عطقي نم دوجو يف ةفدصلا ىلع

 رشع سماخ نم ىلعالإ لينلا لاوحا نم ءيشب ةموكحلل ملع ال هناو هيلا ربخلا
 رطخ .لفرلاوغيللا لا( با جلاة ديزل تين طيتأ و ةازاو درا اكباا دال كوز دم البل ءرهسقلا

 مل لب نيتميزملا يف هباصأ امب همزع عزعزتي مل ةمجد نامع نا مهيلع لوهلا دازو ؛ريظع
 بهأتي ماهارج لارنجلا نأ كلذ ىلع لديو .ةيزيلجنالا ةموكحلل ايوق امصخ لزي
 ةضبق يف موطرخ عوقو نأ ةيسنرفلا دئارجلا مهأ يفو ناتلا ةديرج هتركذ امك هتلزانل
 دالبلا يف ةرضاحلا لاوحالا رييغت يف ميظع رثأو ةلئاه ةجر هل نوكي دمحأ دمحم

 .ةيقرشلا

 نيب ام ةلزانلا لئابقلا ةملك عمج هيلع لهس موطرخ يف دمحأ دمحم لح اذا معن

 يف برعلا نم نومدعي الو ايلعلا ربصم دالبب هشيج فارطأ لصتتو ناوساو موطرخ
 اننظ ىلع بلغي .ىربكلا ةماطلا نوكتو مهب قحتلي نم اتلدلا يفو لب ديعصلا تاهج
 تاكييفل دال ام ل ودتي خالل ال ةسسانللا اذ متفطلل اين | تبلل ىانلا للفيلا

 داوق نيبو ايناطيرب ةموكح نيب فالخلا عقو دقو ًاصوصخ .ةئيطبلا اهركاسع

 يف عرستو برحلا موادت نا ةموكحلا يأر نفف رمح الا رحبلا لحاوس يف اهشيج
 (رهشأ ةتس دعب) ربوتكا رهش ىلا برحلا فيقوت تيفه لاريمألا يأر نمو اهئاهنإ
 .دحأ رطاخ يف نآلا سجال امل ةعسل رهشأ ةتس يف ناو ءرحلا نم ركاسعلا كلهت الئل

 مل بلخلا اهقوربو ةيزيلجنالا ةوقلا ىلا نتفلا مسحو ةروثلا نيكست يف رمألا لكو ولف
 بابرأ ىلع بعصيو ئرخا ءاحنأ يف نارينلا بهتلت ىتح اهنم نوكي اف ركفن دكن
 قلي .نيملسملا متازع الإ بوطخلا هذه فشكل سيلو اهكرادت كلذ دعب اهيف نأشلا
 :زيغلت و رودضلا غوت. ىلا ةيبنجألا تالخيادملا نم ًاصلاخ اهيفي لمعلا جاهزز مهلا

 .داقحتالا



 اللا هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامح

 هقورمب اومكح نيرطقلا يف ءاملعلا نم ةعامج نا زاجح او رصصم نم انيلا بتكو

 نم سيل هنا ىلع ؛مالسالا يف اهريظن بكتري مل ىتلا تالزلا مظعأ نم اذه نا اولاقو

 نييتادوسلا ضعب دنع داقتعالا#لان افاو ,داشإوالا قرطب نيفراعلا نم الو ءابلعلا

 عفديال اذه ناك ناو .ءيش يف نييمألا ةماعلا نع زيمتي مل هناو .هيبأ نع ةثارو

 اي ولعن نسا ديلا

 لثمي ؛هفنع يف وهو «يناغفألا نيدلا لامج ديسلا هبتكام نا ودبيو لصألا يف درو امك صنلا اذه-١

 ؛تامولعم نم هيدل عمجت امم اذه همكح ىنب دق هنا هيف كشال اممو .كاذئيح ماعلا يأرلا روص نم ةروص

 دعبو ءفقوملاب طيحت تناك ىتلا فورظلا انردق اذاف .1884 ماع سيراب يف ًادوجوم ناك هنا ىفخي الو

 رذحلا عضوم ىف يأرلا اذهب ذحخألا لعجي امل اهيلع لوعي ةقث رداصم ىلا لوصولا ةلاحتساو «ةقشلا

 .(رشانلا) ....تقولا كلذ يف نادوسلا قرش يف اهدشأ ىلع تناك ةيفئاطلا تافالخلا نا ئسنن الو .ةطيحلاو



 ينغريملا خيشلا

 خيير هعمو يغرم ا تسشلا نااهدافم نيارام ١ ىف كارب نم دك ندر

 رضحيل يزيلجنالا ركسعملا ىلا مويلا كلذ يف ابهذ ةمركملا ةكم نم هنأ لاقي رخآ

 رخآ ربخ يفو .زيلجنالا عم ملسلا ىلا اوحنج نيذلا لئابقلا خئاشم نم ريثك عوضخ

 ةعاط هيدي ىلع نوكيل كودنهريب ىلا ريست ةيزيلجنا ةقرف بحاص يننغريملا اذه نأ

 ةعاطلا لوبق يف ةددرتم لزت مل اهادحا نا لاقيو ,يحاونلا كلت يف لئابقلا ضعب

 .همدعو

 دوقي مث داشرإلاو ملعلا رهظمب نيملسملا نيب رهظي ًاخيش نأ هنم بجعي ام اذه
 ,مهفرش هفرش نا ملعي وهو .هسنجو هنيد ناوخإو .هتلم ءانبا لالذإل ًايزيلجنإ ًاشيج
 ,ةلمعنلا ةنلعتتقدغأ اماو“”لالعتإلاول !ءاركألا لان امن مهالولو تعؤامألا طب الامسإ

 هل غوسي فيك .هتاوهشو هتاذل لماكب عتمو ,ميعنلاو فرتلا يعاود هيدل ترفوتو

 ليلذت نم نوديري اذامو ,مهدصاقم ىلع فوقولا لبق .زيلجنالا شويج مدقي نأ

 هرذحي ام ملعي وهو اذه لثم ًارمأ يتأي نا هل حصي له .مهعاضخإو برعلا شيج
 .اه ساسأ ال يتلا ماهوألا ضعبب ًارارتغا هحيبي امو عرشلا



 "6 هدرع معو كسلا يذلا لا

 اهو راذتالا اذهو راشعيالا كاذ نيب يك لك كلوز -كاطخلا اذ داش

 4 م

 ةنعذملا لئابقلا نأو .ةعطقنم:مْوطرخ/ل,قرط,نأ زوين ىليدلا ىلا ةيقرب يفو

 ىلعو ددعلا ةرفاو لئابقلا كلت نم ةثالث ناو ءاهتاهج عيمجب ةقدح رع

 نظيو ءاهملع ءاليتسالا دصق نوفحزي شيواردلاو خئاشملا نم ريفغ مج اهتمدقم

 ,ةيريلجا ركاسع داجن اي الإ مهنم بصيت وأ اهنع مهتعفادمل لئيس ال نأ سانلا مومع

 ةيزيلجنالا ةموكحلا ىلع, بجاولا نم نأ : رهشلا نم ١" يف سماتلا لسارم لاقو
 مل نا ةينملا ةسيرف نوكيسو دسألا مف يف هتقلأ دق اهنإف نودروج لارغجلا ةثاغإ

 .ةعرسلا ةياغب هيلا ركاسعلا لسرت

 لئابقلا ناو ءنيرئاثلا ةرصاحم تحن السك نصح نإ ةدكؤم رابخالا تءاجو

 .ةديدتت ةروثو ناحيه ىف اهعيمج ريؤب توتح ق

 نايرسو هسأب ةوق نم ىشخي ىعدملا اذه نأ نم ًارارم هانلق ام ديؤي هلك اذهو
 روهظب عمسن نا ثبلن مل موطرخ يف همدق رقتسا اذا هنإف ,ةديعب تاهج ىلا هتوعد

 .ةاللسأ ف هاوعد



 موطرخ

 ءاسم يف اوناك دمحأ دمحم عايشأ نأ ةيزيلجنإلا نع ًالقن ةيسنرفلا دئارجلا يف

 عبارلا حابص يفو ,موطرخ نم برقلا ىلع فالآ ةثالث سرام رههش نم رشع ثلاثلا

 ةوق نم ءيىش هدنع نودروج لارنجلا نا نع لدي وهو فال ةّل نا اوليضاو زيمع

 نا هعوط نم يبجي اذام نكل .ةنيدملا ةمجاهم ىلع ةوقلا كلت مدقت مل ثيح عافدلا

 هتماقا لحمب نوقدحي مهو موي دعب ًاموي فعاضتت يتلا ةفلؤملا فالآلا هذه عم لعفي

 قافتا رطخلا ريفش ىلع لب قياضملا بعصأ يف هنأ ىلع لدي اممو ,بناوجلا عيمج نم
 سماخلا رابخأ يفو .ةعرسلا ةياغب هذاقنإل اهتموكح ةوعد ىلع ةيزيلجنالا دئارجلا

 افلح نم ةبرقمب لينلا ئطاوش ىلع نونصحتم نيرئاثلا نم ًاقرف نأ رهشلا نم رشع

 تناك بكرم ىلع نارينلا اوقلطأ مهنأو .موطرخ لامش نم لايمأ ةعضب ةفاسم ىلع
 وبا نيم |ولتقو نودوروخب لازال ههه دعسعإر لجرا ذي اقالقتةلمزعل لسسلان كينلت

 يذلا ل فظلا | ذهب سماتلا اهيرمرعماو (ةيبقاي نصالخكسا لارتجالل زلات دنأ الإ زةئام

 يف هنوك نم ردكلا ةياغ ترهظأ ناو هيلا نيمداقلا ةيقب صيلختب لارتجلل ىنست

 ىلع اهتموكح ثحتستو هفارطأ عيمجب طيحت نادوسلا ةرئاثو ءريظع رطخ



 رصم يف ةيزيلجنا دصاقم

 ركاسعلا درط بوجوب ارتلجنا ةموكح ىلع سهاتلا ةديرج حلت موي لك يف
 ةياغ هنع نورسيو .لوبقلا لح يلاهألا نم لحي هنا ةمعاز ؛ةينطولا ةيرصملا
 لمحتت اهنا لودلل رهظتو نعضملااهتيارحجب رهجت-نأ ا ضيأ ةموكحلا ىلع زيشتو رورسلا
 ةرادإلا نإف مزحلا ىضتقم نم كلذ ناو .دالبلا كلت يف اهتلخادم نم لصحت ةعبت لك
 .زيلجنالا لاجر الإ هب موقي نلو قتيقح حالصا ىلا ةجاح يف اهعورفو ةيرصملا

 ةطاشلا نم دكا اهراهطا ال ةمؤكحلا قوس اهزربغو :ديرجلا كلل اا

 ناو دحأ ىلع ًايفاخ كلذ ناكامو ,ةيقرشلا اهكلامت ىلا اهمضو .ةيرصملا دالبلا ىلع
 .ملعأ هللاو لهج وأ ملع نع مهسفنأ هيف اوطلاغ نييردصملا ضعب ناك

 خوسرو كلقلا ةمدقم وه امنإ ةينطولا ركاسعلا درط نم دئارجلا هبلطت امو

 لوأ نأ عم هنم نوحرفي ردصم يللاهأ نأ اهاوعدب كلذ نيسحت يف هومت يه مث مدقلا

 ىلع مزعلا اهؤشنم ناك امنا نوسلو ةرازو دهع ىلع نويرصملا اهب رس ةيركسع ةروث

 لكمال نوماستلا مهو نويراملاك :ةي:ركسفلا ةساردملا لاققاو ..ايشلا دع |

 .جاعزنالا ةياغ هنم نوجعزني لب ةينطولا مهتيماح درط نم مهترسم



 نيرفود دروللا مكحت

 برح دعب ًاديدج ًاجهنم ةيناهعلا ةلودلل اهتلماعم يف زيلجنالا ةلود تجبن

 كلاملا يف اهضارغأ نم هءاضق مورت ام لك يف ليوبتلاو ديدهتلاب اهذخأت ءسورلا

 يف اهتوربجب كر ا اريح الو .الوذ ير اهف ىعارت الو ,ةيناهعلا

 اهبلق ريغتب ديعولا اهتابهرم نم نوكي ام مظعأو .تاقوألا نييعتو ديعاوملا ديدحت

 راغص نيب اذه اهجهن يف قرفت الو اهنم اهسفن زازنمشا وأ ةلودلا كلت دادو نع
 : هتاف رمال

 يف ارتلجنا ريفس نيرفود دروللا دادتشا نم دئارجلا عب عيمج هاور ام كلذ نمو

 نأش يف ملكتلا دنع لوقلا ين هل هظالغإو مظعألا ردصلا اتايريست لع ةاتحالا

 نس ريستب ارايتما ىلاعلا بابلأ اهحنم اغا ةاربم ولتلود ةناعر تحت ةيناثع ةكرش

 هب ذخأت مل) ةيزيلجنا ةكرش دي يف لمعلا اذه ناكو ,ضيبألا رحبلا طوطش ىلع لقنلا

 بجي ملف هتحنم دادرتسا يلاعلا بابلا نم بلطو نيرفود دروللا ضعتماف (ًازايتما

 ىلا بسنو لاقملا هل نشخو مظعألا ردصلا#للا "ضان "كتمان بط ذو اينلل

 لب هصئاصخ نم سيل اذه نأب ردصلا هل لصنت املو ؛ةغوارملا دمعت يلاعلا بابلا

 نم ناك ناو) ةيجرانخلاةرازو هيف رباخي ال هنا لاق :ةيجراخلا ريزوب قلغتي

 ناو هتجح لوبقب باوجلا رخأت اذإ مظعألا ردصلا ىلع ةعبتلا قلي هناو (اهصئاصخ

 00 ,زيلجنالا نم زايتمالا اذه ببسب ةراسخ هتباصأ نمل ضيوعت نم دبال
 دايقنالاو ديدهت لكب عوضخلا ىلا انرمأ غلب اذإف ريمزأ ىلاو لزعو يمسر راذتعا

 ,ةعبتلا قلي نأ عيطتسي نم رايتخا تخت ةيلخادلا انلئاشم تراصو ,باهرإ أب

 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ,نوعجار هيلا اناو هلل انإف ,ةنوشحخملا يف غلابيو



 نيحيسلا لسرلا دا ليجحت ةاءاغ

 يف كيلوثاكلا لسر نأ رخاو دبع يف ناك يرصم طباض موطرخ ىلا ءاج
 هقرطر نم قازو الا, ميلع قرح .ةمات ةيررعب ىلع دخإ دم قك تحن هل لا

 ةحتفم مهتسينك ناو فصنو (تاللاير) تاريلت سمح رهش لك يف مهنم دحاولل

 قرورتشلل ةلطعم نس رادملا تناك نإ 3 1

 ى هيب لش الا تحب اه روج وز ءاكذو ءاهورفلا نإ لا دمي هسا ا

 كيس فو اديس اذكرو .هيهدمو تتبدل ةفلاخللا ناد لاو  هاذلا لا ل
 ,هترحد ناضتناو هالات



 اشاب رابون ةجح

 رتسملا ىلع ةجحلا ماقأ اشاب رابون نأ سرام ؟؟ خيراتب ةرهاقلا نم ةيقرب يف
 .نراب روجاملا ىلا هتجح عفرو (ةيرصملا ةيلخادلا ليكو) ديول دروفيلك

 + ع ع

 نوعنقيو نيهاربلاو ججحلا نوميقي نييقرشلا نم رمألا يلوأل تب يذلا اذه
 ىلع هتجح ميقي مهضعب نأ الإ لقعلا دنع ةجيتنلا حيحص تامدقملا ملاس مهناهرب نأب

 وهو بناجألا نم هئايلوأ دنع اهميقي مهضعبو اهنم رخآ ضعب دنع لودلا ضعب
 .باجع ٌءيشل اذه نإ .مهمفو مهنم

 (1)ةمجد ناثع

 يحاون ىلا هجوتتو كودنه قرافتس ةيزيلجنا ةقرف نا ةريخألا تايقربلا يف
 فكي اهب مهتماقإ نأ نونظيأ تاهجلا كلت يف ركسعتل (ةيضاملا ةكرعملا لح) ةينامث
 ديبيل مايأ ةتس دعب يطإ رمأ هيتأيس هنأب هموق دعو نامع نأ ريغ .لئابقلا عوضخل
 .ددمب هيلا ثعبيس دمحأ دمحم نا عيشأو ءزيلجنالا ركاسع هتوقب

 .نادوسلا برغ بانجدلا ةليبق نم وهو - ةنجد هنقد نامفع هلهأ هب قطني امكمسالا اذه ةحصو ١



 ١/” ةدنع نهتتلور قييسللا ا نييدلا "لاذ

 ىلع هتضرف ءارجإ ارتلجنا ىلع زعو ,رخآ تقو يف قيرطلا اذه حتف نم لمألا فعض

 :ةدتوقم ةقبأ طيشلاةرملاةلأسلملابةيبودغأ ع ءاجيرلا واق ور شارع راظقللا: قا اينوفن

 رزخلا رحب ءارو لعجت نأ ىلع ورم يف اهولح دعب ايسورلا ةموكح تمزع
 اهملا درت ةدعاقو نيعم زكرم ال اهب ةصاخ ةموكح اهتطلس تحت ةلخادلا دالبلا نم

 ةديبدجح ةكرح هذهو ءورم نيبو اهنيب ةلصاوملا لهست ىتخ ,يحاونلا كلت .ماكحأ

 ال اهتكلو ارتلجنال نيبحلا رست ال تناك ناو ىهو ءايسآ فارطأ يف ايسور ةلودل



 ةريخا رابخا

 رحبلا لحاوس يف يزيلجنالا شيجلل قفارملا زوين يليدلا لسارم بتك
 ىلا قيرطلا عطق يف ةديدش قاشمو بعاصم يساقت ةيزيلجنالا شويجلا نأ رمحألا
 ديدش رح ا نإف ,ةثلاث ةرم لاتقلا يف اهعم محتلتل ةمجد نامع شويج عم قتلت ثيح

 دقو الإ ةلحرم لوأ ىلا اوزوجي ملو اهتلق عم ,ةحصلاب ةردضم هايملاو ةرعو كلاسملاو
 . ريسملا نع مهنم ةئامعبرأ اوزجعأف .نهولا هلع للووتملاو نلعتلا مهدهجأ

 راشتسم هنع لئس املو :هتياغ نيبتت مل موجطلا اذه نأ.ناتلا ةديرج تلاق *

 ديري هناك ,ةقيقحلا نايب يف غوارو باوجلا يف سبل ناملربلا يف ارتلجنا ةيجراخ
 اورتس هيف اوحجني مل اذا ىتح ,دصقملا ءافخإو دعب نم هيلع دري نأ هاسع امم صلقلا

 بلغيو ءنيشلا نم مهسمي ام ىلع اوهومو .ىعسلا يف قافخإالا لجخ نم مهقحلي ام

 نم زيلجنالا ةموكح نكمتتل نكاوسو ربرب نيب قيرطلا حتف هنم دصقلا نا نظلا ىلع
 موطرخا قيرط نم اهيلع ترسعت ثيح) ناار هج نما دز ول لارنجلا ةرباخم

 .(لينلاب ةلصتملا اهفارطا نم دمحأ دمحم شويجب اهترصاح دعب
 قع هزيل رك اسسقلاب شاد ولا ةدهلا نأ زوين لينلا ساره لوفي #

 عابس اهنا انتة اوردر يللا ةييعخ ري ضت نأ دنالف اري بح ااهتل اخ
 .هدح اهمف غلاب بارطضالاو .ديدش ندنل يف قلقلا نا سمياتلا ةديرج يفو *#

 كلت كلذ تعبتاو ,ةقيقد دعب ةقيقد ةيرصملا رابخالا ىلا نوعلطتي سانلا مومعو

 ,ديدجلا فحزلا اذهب ربرب قيرط حتف ارتلجنا ةموكحل رسيتي مل نا اطوقب ةديرجلا



 فذفر هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامح

 اهعالق اومدهف ,مهتافحو برعلا ةارع نم ةعامج ةيزيلجنالا فوفصلا ىلع عفد
 نيتعقوم يف ءرخأتو مدقتو ماضتو عفادت دعبو ءاهجاربأ اوضوقو ءاهناينب اوضقنو
 اكيطتو بى لاشللا تاكياج نالها و هرعت لكل اسامك انزل رالقجلا ةكاا نيد

 .انمقتناو انبلغ زيلجنالا جعو لابجلا ىلا برعلا
 توقو مهمادقا تتبث ءنيينادوسلا سوفن ف ةبيجعلا ةبلغلا هذه ترثا اذام

 اعف بقي اوي | ةمنمجب واقيرطاتع ناك هيج ان سات ماكتع عج بانإج
 ةاقالم ند لملا قس وادنخبلا وسل اوم رحف .ةثلاث ةرم لاتقلل اودعتساو مهاوق

 رك ابفعلا كالا اغيل ,ةهئاراضت ئأ ىهتاذعأ قط اكذاك نتللا ةدالاظ نأل غ مهعوظح
 ردصم يف الإ مدق اه رقتسي ال رحبلا ىلا تعرسأف ءرايدلا كلت نع ءالجلل ةيزيلجنالا
 مهاعد روهتلا ةرئاث نم نيينادوسلا بولق يف ةبلغلا هذه هتراثأ امو ارتلجنا وأ

 يف زيلجنالا رثأ اوفتقي نأ مهتردق يف سيل نأ اوملع امل ,موطرخ ىلع رصحلا قييضتل
 قيضلا دتشا املو ءجوملا براوغ ىلع مهو مهبلط يف لاغيإالا نوعيطتسي الو ءرحبلا

 الإ نكت ملف راصحلا عفرل لاطبألا ةعاجشب نودروج لارغجلا ضب: موطرخ يف نمب
 .ءاضقلا هب أي ام رظتنيل ةنيدملا لخاد ىلا ةّرف اهتبقعاو هشويج اهيف تددبت ةّرك

 نييرصملا طابض نم نيميظع نيطباض ىمر ةميزطا هجو رتسيل نكلو

 اشاب ديغسو اشاب نّسح امهو:ءاتاماو ابرعضف صاصرلاب اباعضيانا.رمأو.ءةتايخلاب
 امو .ةعيدبلا ةروصلا هذه ىلع لحاوسلا يف بلغلا اذه امأ «تايقربلا رابخأ ىف»

 لغو ةموتك ناووتتلا راطقأ يف اهتوقو ارتلجم ا نأش نم طقسأ دقف نودروجب لح
 اذه دس تافارك ىدح | هناي داعتالا لع نينادروسلا تحبو لكلا ل
 هللاب ةلاعوق لولا رحنل

 ضعب تفشك ةيلاتتملا تامدصلا هذه .ًابرك ثدحي بركو ًابطخ بقعي بطخ
 نوباونلا رشكف .نييدنملا بولق يف ةزه تثدحأو باجحلا اهب فشو .راتسلا
 دحاو لك عجاريو لوطت ام ىلا نورظني مهدعاوس اودمو ,مللبايلا نع تاواجرلاو

 هذه لالخ نم صرفلا حمليو .دابعتسالا قيض نم صالخلا برقب اهينميو هسفن
 ةبيصم نم ةيزيلجنإلا شويجلاب تلح يتلا بئاصملا رابخا ترشتنا .ثداوحلا



 بئانكلا تنك لبق نييفرتشلا لع ايتكلمو ريل الاقيه تناك اس دما

 رحبلا لحاوس نم لايمأ ىلع ةمجد نامع ةلتاقمل ركاسعلا قوسو ةيولألا دقعو

 قوف امم ةيزيلجنالا ةوقلا نأ مهداقتعا سبالي لب نيينادوسلل ليخب ناكو .رمحألا
 اطقا قي نيتف ثلا نوبط نم ناكور تاداعلا يراوح رديصت اهل نسيتك

 ؛لوقعلا ريحت و بانلآلا شهدت( ,رحسلا علاقم تغلب ةيناطيربلا ةردقلا بئارغ نارخأ

 اهلاغت ن نأ اهزكرم نع اهدعبل ةريبك وأ ةريغص ممألا نم ةمأ رودص يف جلخ اذاو

 نم ةامك نع .ءامسلا ترطفناو ضرألا تقشنا .,بوغرم يف اهئوانت وأ ,قح ىلع

 حاورألا نوبلخيو «لابولا ملأ اهنوقيذيو ,باذعلا تاوصأ اهبلع نوبصي زيلجنالا

 نم نولمحميال مهوبلاغم ناك نا اضارصخو يبلع لاو نوبلغيف ,داسجألا نم

 ةعفادم يف مهضعب حون ءانبأ هلمعتسي ناك ام ,ميدقلا عنصلا نم ًاعون الإ حالسلا

 >2 2 2 .ضعب

 عاقيإلل اشيج قوست نا نادوسلا ثداوح اهتأجلأ ةميظعلا ةلودلا هذه نا الإ

 هلاجرو نامهع ةاقالمل ةمظنملا شويجلا تكرحتف ,نكاوس يحاون يف برعلا ضعبب

 نم عماولب ةعردم .ةلسابلا ركاسعلا نم «تاعبرم» 0 فحزلا يف داوقلا ىنبو

 يراهو نوتنمر) عنص نم .ةديدجلا تالالاب ةجيسم «جنسلا» قدانبلا بارح

 نم اهينادت ال عفادملا نم جاربأب اهونصحو .هنم نوكي زارط دوجأ ىلع .(نيترام

 لهشلا يكح وأ نعبلا ةوق نكل :ةردق ينم انبملا وتس الو قوق رانعلا كل تاكس



 "0 هدبع دمحمو ىنيسحلا نيذلا لام

 .ةرضضاحلا ةيناملا ماكحأ فلاخيو.دنملا رمأ اهيلع دّسفي هنأل ءنادوسلا يملسم
 :روطم + ليل ازكي ةقنلا لوم عنت لالا طلع يوتكيأ ؟نليفلاارخآ حاف

 ةرثكو ,ىوعدلا هذه عويش نم ءالقعلا ئشخي امك ئشخأ ينإ ,ىلفسلا ىلا لب ايلعلا
 ىلعف .رصم يف قح هل نم لكبو ارتلجنا ةلودب رريض اهنم ملي نا اهب نيدقتعملا

 رمألا ضيوفتب دنطا قيرط اوظفحيو .مهدالب اونوصي نأ ًارارم انحصن امك زيلجنإلا
 .رومألا عجرت هللا ىلاو .تقولا تاوف لبق نييرصملا نم مزعلا يلوأو ,نييناهعلل



 قولا ةورعلا 3
 قوخلت ا امعذارقو | كافر جانلا ةىرقو < ناقطا ءاجرأ عيمج يف اهدعب ام ىلا سكه

 ةوتبمرا ل لعب ارسووت لبق نط لاو طبل ف اهخنقفاللاب مهسفنأ ىلع اوعجريو ةلأسملا هذه يف
 كتير ادب امتنا لك مهيف نيملسملا ًاصوصخ صرفلا حئاوس نوعلطتسي ,لمألا

 ا عراة وجالا تلودلازا! يظن ةقيلتظامذاللا نم ةفلتخي راطقأ نم:انيلا ةدراولا

 سوفننأ ىف ىإوألا:اهتلزنم ذيعت.نا ن نآلا دعب اهيلع بعصي ريرغتلاو ماهبإلا اهتوق

 ءأغمأ وأ تود وروتكس تلج لا موطرخ ثداوح تضقأ اذا ًاصوصخ .نييقرشلا

 يا وبلا يفزع سمو كن لاا

 ةنايص يف مزعلا ةوقو مزحلاب اوذخأيو نوينامعلا دتسشي د تايقلبا نيلطلا العن

 ةجاح نع نولفغيال مهنم ءالقعلا ن نا انقاو اهات: اعر ل“ تنتاك ةلَبَشَو قب ارهقوقح

 مهعيصمج نيملسملا نم انيس نع نوما نيلج ال نذل لي ا زيلكلا

 ,مهسسفنأ كرتلا نم عوطأ هل مهو ,اعد اذإ هيعاد نوبيجيو ناطلسلا قوقحب نوفرتعي

 انيستا ب ولا هولا لاسم ا رتتجا نانولب اوناك ناو نييناعلا نم قاذحلاو

 لالا ةماحا:نرسلعب طعااالا .اهنم اهضارغأ لين ًاقيرط اذه تلعجو .باهرالاو

 لاه قسانلا بما: مهو داس اطير م املا ناف ًابرح ةلودلا ىلع رهشت نأ ارتلجنا ىلع

 ةبحم نم نييدنطا بولق هنكت ام مهبلع خبال اهلئالج نع ًالضف رومألا قئاقدب

 نييناثعلل برحلاب اورهج ول مهنأب نيقي ىلع مه لب ؛ةيمالسالا ةطلسلا بحاص
 ةهعبتتيا نلكلؤ ةصانخأ قيملدل ملا ىلعا ال ةلهاو لاوالعذنطا ف مهللس تضؤوقلل

 نع هرتس مارو نييناقعلا ضعب ىلع ىنخ ناو يزيلجنا لك دنع رهاظ اذهو نيينثولا

 كيك

 دحا انيلا بتك ىتح نييدنطا بولق ىف اليبس ذخا دمحا دمحمب داقتعالا

 دس هلا وواصل علل تيعيو التل جك ناموا. لل كلمت ايارهأ ل: قيام اهات
 .هديووي امم ءيش يف طرفنال 2000

 عنميسو عنم نادوسلا رح .دمحا دمحم ةلئاغ عفد زيلجن الل نكمي فيك اذه دعب

 يف ةوعدل| هذه عويش دعب كيسووكررتوك نم:ركاتسعلا بلطاو :هيف ركاسعلا ن ذة وجل وم

 1 يك لا كم وكس .ةيلزا طالب تح نانو [ركلج نأ يطول وهتك هو وح الماي دبا



 "ا هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامج

 انضرف ول ارلجنا بلطت ام ىلع قفاوت ةينامثعلا ةلودلا نا انلابب رطخي امم سيلف
 تداروخلا نإف ,ةدودحم ريغ وأ ةدودحم ةدم رصمل مهتيامحب زيلجنالل تحمس لودلا نا

 نأ اهنم لقأ يف لب تاونس سمخ يف نكميف ءاهب ةقث ال مايألا تابلقتو نمؤت ال
 مه نويسايسلاو ,فرعي ال ابالقنا ةسايسلا هجو بلقني لب ,ةيسايسلا دعاوقلا لدبتت
 :قاثولا|ليوأتو تادفاعملا وحن ةلع ثداح لك ىف



 ةيناؤعلا ةثوذلا

 ربخ يللاعلا بابلا نع ذخؤي مل هنا (كيتامولبيد لايروميملا) ةديرج تلاق
 نأ هيفو مات ررحم هنأ الإ ,نييرصملل هلاسرإ ىلع مزع يذلا روشنملا نع نآلا ىلا

 نلو «رمتؤملا» ةيردنكسا ىلع عفادملا قالطإ اهعطق يتلا ةلوادملا ىلا ىعدتس لودلا

 ةيوست يف هعم اهترباخم نوكت ن نأ اتلعا كلف اذا الإ رش نع لاعلا بالا لح
 1 كد اهات ددزن ملو «ةيلزه ال» ةيدج ةقيرطب ةيرصملا ةينادوسلا لئاسملا

 يف ام لذبت اهنأو ريصم ىلع اهقوقح يف لهاستت ال ةيناهعلا ةلودلا نا يف ةديرجلا
 رعد نا دع ناو لا كر سا سل ا

 © اهيفاه ربع دادتتسا نم ةبررصملا مهدذلب نوصل
 «تفارقلت لت دلا رز ةديارج هتركد ام ةيايعلا ةلودلا ىو ال هنا ء < انكر

 هاو رارتسملا اطعرلا هتمركس لاس يت يي ل
 نا تار |[ يف لودلا رباخيس

 ا مخ يس نأشلا اذه يف هيلع اهعم قافتالا ديري امف هعئامت ال لودلا

 .ةيناطيربلا ءامدلا ةقارإو ةيزيلجإلا لارمألا لذب هبجوأ

 هب تباجأ ام ىلا تراشأو هتبوبو ةيسنرفلا دئارجلا ضعب ربخلا اذه تلصفو
 .لودلا ضعب

 ١ ...رصمب بعلت لودلا تناكاذكه !!



 "1/9 هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامج

 اهلع ئشخبو ةديدش ةعرسب اهمف رهظ ينادوسلا رح ا رثأ نأ الإ ,ةرارحلا لاتحا ىلع
 ليزر اليا طش. القيراني 4 قياسا وس: لع عفا ع دق ةعيرخولاو ,ىلكلا فلتلا نم

 كاليصلاو ناكنع تابلت اا رم ةوقب اهرعش غنام ظل للعميل و :ناهؤمملا
 مههوجو ءالخإ ىلا كلذ مهزفتساف .فارطألا كلتب نيملسملا ا

 سكه الاوتار كليب ل سابو قورقلا ثادوليلاب لقنربجر لحي نأ !نملاذروخأو
 بونج يف ةرارح ا جهو نا عم .ظيقلا ران مادتحاو رح ا ةدش نم ىوكشلاب اورتستو

 رثجنلالذعاوسن قي دنم دبش, ساتر مؤكدا اك كاتس مانهز اك تناك تيدلمدتللا
 ( .رمحألا

 تبتنا دق ةيركسعلا تاكرح لا نا تيفه لاريمألاو ماهارج لارغجلا هلاق امو

 قيرطلا حتف نع امهزجعب نيدئاقلا نيذه فارتعا تبثي ,رمحألا رحبلا طوطش ىلع

 انما لبيع ماجا طب! قر زظلا اه ح يومن ىو ة زر وت هلع اة ناريوبوب المحال وجلألافيبللط
 ةيبرحلا عقاوملا ءالخإب ماهارج لارغجلا ىلا رماوألا تردص ناسا وهف قلل
 عامجا رمألابقعاو ةعرسلا نم هنكمي امب نكاوس نم جورخلاو اهنع ركاسعلا ءالجإو
 نم نيرشعلاو عساتلا يف رفاست اهنم ةقرف نا لاقيو ةنيدملا كلت ىف اهرسأب ركاسعلا
 نونعذملاو دمحأ دمحم عايشأ هدعي بيرال رمألا اذهو .ارتلجناو رصم ىلا سرام
 كوكش عطقيو هل نيصلحملا داقتعا ىوقيف ايناف رهن امو انها اذاطف اوفا

 مهديأ هللا نا ىلا مهنم جذسلاب مهولا بهذي امبرلو هاوعد لوبق يف نيددرقملا

 تبثتو لئابقلا ةملك عمتجت اذه دعبو مهودع مهنع اوفشكف .نيموسملا ةكئالملاب
 ةبلاغمو .دمحأ دمحم ىوعد ريمعت ىلع مهصرح دادزيو لاتقلا فقاوم يف مهمادقأ

 مشاوعدا ىو لع مه ناهرب ئوقأ بيرغلا رفظلا اذه نوكيو لولا مل نم
 ريغم نضزرأ اهمادقأب تتطو ىلا .ةيزيلجتالا:ةلودلا ةلايسلال) ككل ااا | زو

 اهيدي ىف طقس امدعبو .مارعضلا ةوقو بهللا نلاعت الإ اهلخادم بلجت مل نتفلا دامحإل
 نم هيفالت ىلع نيرداقلا هبابرال رمالا ملست نع تفاجن اهتسايس يف تباخو

 ,لاومألا ظفحتو ءامدلا نقحتو ,نيينطولاو بناجألل نمألا لصحي ىتح .نيملسملا
 كلذ يف لجخ اهذخأي ملو ,نادوسلا برحل شبحلا ةموكحب داجنتسالا ىلا تدمعو



 رمألا رحبلا لحاوس يف ارتلجنا

 دينا ول !ذ ؛مايأ ةعضب نم ةيزيلجنإلا دئارجلا هب تأبنأ ام عقو

 ,سمشلا بيطو رحلا جهو نم باذعلا ميلأ تساق نأ دعب ةمجد ناهع ةاقالمل تفحز

 رباصو .ريسلا ةموادم نع اوزجع ىتح ,فعضلاو نهولاب رفاو ددع اهنم بيصأو
 يف هيلع اومظتنا ام لكاشت تاعبرم لاكشأ ىلع اومظتناو هفحز يف ركسعلا ةيقب

 يف ببسلا نا يزيلجنالا ريرقتلا دافاو ,مهمصخ عم اوقالتي مل مهنأ الإ ةيضاملا ةعقوملا
 انتم اننا نعنع طك او زج ىقويأت لأ رك قتلا "ا ةاعلا ءانلولذل يف

 ىلع ةقفتم تناك فحزلا اذه لبق مهرابخأ عيمج نا ىنخب الو نكاوس ىلا تعجرو

 مصتعب ثيح هتاقالل راسا ىلا ؛لابمأ ةعسبا ةناع نع دعت ناحل

 قدرا دثع مادا مل هنأب رابخألا الو ةينامث ةيرق قرحل عاد كانه نكي 9

 نكي مل ناو نوبرخيو نوقرحي ارفظ اوفداصي مل اذا مهبورح يف زيلجنالا هيلع دّوعت

 ىلا دروو انفلتأو انموكلاو انرفظ اولوقي ئىح مط 0 مهامعأب هنوبيصي نم

 ا ا ناكااتإ نانع نها اهيشتارللا ةئارشللا
 مهنا رهظيو سكه لارنجلا ركاسعب (دمحأ دمحم) هسيئر لعف امك مهب كتفيو

 7 مهابج يف برعلا ةمواقم نع ًافعض ميسم نما جرو هديكملا دج ارسحأ
 ةئارجلاو رب ردعلا درانل اهيقتوا عسل انيس رمل يدب نييسعو كار بلا

 ءاعدتسا ىلع اهتموكح تحي اهبلغأ جهو ديدش بارطضاو قلق يف ةيزيلجنالا
 دلج اهل وردا ةيءاح نك تناك ناو انج تللعم رحال هلا اسس هوك اقملا



 موطرخ ىلا ةدوع

 قع يضابقنإلا نيم اص ؤصخب نيب رضملاو ءامومع نيملسملا اراررانستو
 يف مهفلاخم نم مهيلا ردصت رماوأ درجمب مهتلم ءانبأ ءامد ةقارإو مهناوخإ برح

 هيأ وق زب لدي ات رق ىتح عيم كو نواب اإل وي ةبقاع اطر ن وملعب ال داهتعالا و سنملا
 نونوكي وأ مهءادعأ اوناك امبر نيرخآ موقل مهضرأ اوثرويل مهناوخإ نولتقي امنإ
 ركابل الو ىبرغلا نادوسلا يف سكهل مهنالذخ نم بجع انذخأي مل اذهو :مهءادعأ

 ملو .موطرخ يف نودروج نالذخ نم مايألا هذه يف انغلب ام الو يقرشلا نادوسلا يف
 نبجلا هؤشنم عقاوملا هذه يف مهمازهنا نأ انسفنأ تارطخ يف الو انردص يف جلتخي

 توما نولضفي هنأ علعن كلو .ةيركيسعلا بادآلا: ف ضقنلاو لالتخالا وأ نونملاو

 نيف ههربمأ يحرصا ةمينغ رح رايد ملاومإ نوكتل نيو رمطلا لع عال
 ركاسعلا نبج يف نوغلابي مهف زيلجنإلا داوقو ةيزيلجنالا دئارجلا امأ .بناجألا

 شيجلا درط نم مهتموكح مزع يف ام ىلا كلذب اوقرطتيل اطالتخإو ةيرصصملا
 ام:اولاثي نا: ميشيجر اونكجتي حب ,مماقم يزيلجنا شيحت ةماقاو ىنطولا يرصما
 .لبقتسملا يف مهراظنأ هيلا حمطت

 موطرخ يف سهمياتلا لسارم هركذ ام رمألا ةقيقحب فراع برغتسيال انه نمو
 ىلأب عرب دمحأ دمحم عايشأ نم ربصجلا هيلع. دتشارإم دنعراشاب نوودر وجي نأ نم

 قرفيل (قزويشابلا) ,ةمظنملا ريغ ركاسعلا ضغبو ةيريصملا دونجلا نم: يدنج
 مهتم. زاجناو ةاقالكا لوأل.دونجلا تبثت ملف,ةنيدملا باوبأ نع مهدعبيو نيرصاحلا



 قثولا ةورعلا كيل

 ليمئالا:تايآ ولتتو ةّيناسنإلا ةرعضنب ةمئاقلاوأندقلا ءاول ةلماح اهنأ ىنعدت هو

 ىتيدللا ةمبوكشلك ةبذاوم ريغ ينل ةموكح طلسم ل ىايقلإا كلفارطأل يللا .ءانأ

 قرحت ةيربرب برح كبتشتل ةنوشخ مهنم لقأب اوسيل اوناك ناو نيرخآ موق ةلتاقمل
 خويشلاو ءاسنلاو دالوألاب اهيف كتفيو ةريزغلا ءامدلا كفستو ,ىرقلاو ندملا اهيف
 ف ديل و دار قيلت لالا لاهم نيأمع [ر مدع ىلا قيلانالل
 فاعضأو نادوسلا يف نيملسملا حبك اهنم ضرغلا ن نا ةيشبحلا ةموكحلل حرصت
 رابخالا تءاج دقف .ةيبيلصلا بورحلاب ملاعلا ركذت 1 ايابع كلذب ريثتل مهتوق

 ازا ةنيتحلا كلم انحني نم نيسمتلت ارتلحا ةلود نأ :ةسسرفلا دئارجلا لا

 ةروث ءافطإو اهسفنب اهتيامح نع اهزجعل رجألا رحبلا لحاوس نع عافدلل شويجب
 :دطاتملا م له/اظ رثثأ ل2 دين فطنل اه ارطا دئاقأة للا تتعباو عادم: نيلفلأسللا
 هبلطت ام ةلمج نم نأ (كيتامولبيد لايروميملا) ةديرج ىفو ءاهب مايقلا دعب همنغي امو
 رحبلا يف نيتريزج نع اهل ىلختي ن نأ يبرحلا داجنإلا نع ًالضف شبحلا نم ارتلجنا

 .ًاعيمج نيرمألا يفاكي ام ضوعلا نم هلو اهركاسع نم ًاضعب اهيف لحتل رمحألا
 اليست دحام اكام اننادطازأ نتا كلل ندوشلا ادق ا ىذا انتغ انيق

 نا شبحلا ىلا بغرت هتداع بسح ةيراجتلا ةحبارملا ةاعارم نع لفغي ملو هنم ديري
 .نوربتعملا ربتعيلف .رمحألا رحبلا يف كالمأ نع هل لزانتي



 قذر هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامج

 لك لعل وهام ةموكح ا هيلع ممصت ام الو يهام ةميزعلا كلت نع سيئاتلا حصفت ملو)
 :(نوكتنال ناءدبالو ناوكت نا الئاالؤ كرتن.نا ذيالال لعفنأ نا دبال»:1ذنهترومل كلذ

 قر قالا كم تايفعلا دونيس !كلفحلا ذه ,ناسةيدننرتلا| طرقل العذل حا حالاق

 ادار ةيازكلل لزلوت مل نا هنأ. كؤ دقتعي انيك سرانلا,موقغ ءادملع ذئار ةلالماتلجل]

 اهليكتم علا ةيكقلا ارارعم ذوتللدكإ عي وتتلابع حارسا لاح وقر نيو ةديودج داطجل
 نتج قلمك تقلأو ىلا( رطخ اونإف وذ رواج نسأل تانض اذن (ه7 يلف لرزصو اورلا
 تروم نأب لوقلا لال يرن لير اادسع ضولش جا برا برص تازدبو ؟كلملا

 .مايألا اهوحق ال ارتلجنا فرش يف ةمصو نوكي اشاب نودروج

 باونلا سلجم يف داضملا بزحلا نم هيلئاس رواحي ةيزيلجنالا ةيبرحلا ريزو نا
 نيب انأب اكو ًاذعو ملاك مل ةموكحلا نأب للعتيو باوجلا يف مهغواريو
 لاوحأ ندع ليصافتب هديفي نأ نكميال هنا معزيو ةيرصملا ةسايسلا ىف اهدصاقم

 تين اطئاعو ةاودازو جت لانا ةئاإيحاتكر تفي هلكلو هر انيختلالا عاطقنإل موطرخ

 نايب ةموكحل ا نم هبلط ىلع ًارصم لزي مل كروبث رون دروللا نأ الإ .قيضلاو ةدشلا

 سلحب يف ليفنارج درولل لاقو ءليصفتلاب ةينادوسلاو ةيرصصملا لئاسملا يف اهتسايس
 ربربو نكاوس نيب قيرطلا حتفت نأ تاقوألا هذه ىف لهسلا نم ىريال هنإ تادروللا

 .نودروج لارغجلاب لح يذلا لشفلاب سلجا دافأو هتلوهسب نيلئاقلا أطخو
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 ناقل لتقي الاراةتباوانقب )ايت ازمأ قمافاقثا هنهعاق!ابارعل زعم ليلا ال اهشت دج

 نودي ؤتج ,قا٠ل اقوم .سغخأة دمحم قيعباتلا مهناوخإ ىلع اهقلطيل مهنم عفادملا ىلع

 نودروج رطضا رمألا رخآو ةيركسعلا ةمكاحلا تحت امههعضوو نيريمألا ىلع ضبق
 و ءاوورام ىلع ن ناكيباه اهنمبلتقاو: ةيشيتح دانت 1-2 ةاؤصمحلا ءاررؤأ لوخاتلا انملا

 لزفاولل ا ادقم نودروج شيج رئاخذ نم برعلا منغو ةعبرأ الإ نيرئاثلا نم لتقي

 شيجو .بارسحلاو حامرلا الإ مه حالس ال ةليلق ةئف اوناك مهنم نيمجاهملا نا عم

 .ديدجلا يىبوروألا زرطلا نم هي يكاش لجر لأ ناك نودروج

 0 مهارامأبا يلدجأ,ةدامهر ثعات يقلل نيا ردطملا نقيمزكلا ادن

 نوكت نأ مهرفظ ةبقاعب ةقث مهو يرصصم ملسم ريمأ ةرمأ يف اوناك ولو ,ةيبنجأ
 ع نم ملل نوكلا هب دهشو ملاعلا ئأر ام مهنم انيأرل ؛مهتلمو مهدالبل
 .اشاب ميهارباو ىلع دمحم مايأ مادقالاو

 قساوة تام طوق طلاسم دعب نودروج عجرأ دقف ةلمجلابو

 هنا سمياتلا لسارم لوقيو كيل ره نم رشع سداسلا موي موطرخ

 .ةيناث ةرم جورخلا ىلع أرجي مل هنا الإ مايا ضعب نوصحلا يف عنقلا هنكم
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 رذنتو نودروج ةبيصم نم ايناطيرب لهأ لاه ام يكحت ةيزيلجمالا دئارجلا
 يف هعوقو وأ نودروج كاله ن ف اوف يليدلا» ةديرج يفو هب لحب مد ار

 يف ةيزيلجمنالا ركاسعلا كلت اهب تماق يتلا ةيبرحلا لامعألاب بهذي دمحأ دمحم رسأ
 يسن نوكتف ةيومدلا عقاوملا كلت رثأ ليزيو نكت مل نأك ءابه اهلعجيو .نادوسلا
 الأ :ةذحتاو ةقْيقد رخل نان كتلي ليا م ةنادتلا#«ا تيشمعل ار اطل

 قاطيجر اعز كلما نز انباقيل لابو ,كالملا ةياهأ ىلا نودروجب قلن نأ اندرأااذا
 دبآل شئيانتلاو:(اس-» رتل ة سخن ققااكك ابك ليتقوفلا لعمر التدين لع ةيفاأع
 ملعب مع اشتلاب اهلهعت نملك ضال لازطحلاث وأ تتم !هلك اذا رئيعأب

 ابق ةصركتملا الفم ةياذولولا هرثلا نأ ادمان ينزل تءالطفل ضف لطفا

 ديرتام ىلع ةيزيلجنالا ةموكحلا ميمصت الإ نودروج ذاقنإل ليبس ال هناو هيلع مزعت



 28ه هدبع دمحمو ىنيسحلا نيردلا لامح

 دم نأ تملع دقف ءاهاوس ىلا ءادعلا نيرون اياجح نركب هيالولا كلك 21
 ماق امئاو .هئابآ نع هثري ناك ةرامالا يف هل قح بلط الو .كلملا ىوعدب مقي مل دمحأ
 هش فانكت نييلف :ةحؤلالا ةوطسلا ةودحا دنع اهفارطألل باع "ال رعد

 لاجر الإ هردق ىلا هدريو ىعدملا اذه حفاكي نلو ,يمالسا مزع الإ ةيمالسا ةوعد

 ةموكحل دري مل نإف ءاهوحم وأ اهفاعضإ ىلع ىوقي امب ىوعدلا نع نوعفادي .نوملسم
 ًاربخ نظن الو :لبقتسملا يف هدورو مدعل هبلق نئمطيلف هركذ ابعنآلا ىلا ربخ دروللا

 "ةماعلا كا لاشتا ةدف رخام ل

 نيب ةيفارلب كف انلكح الجدو نهم رايح لا نعال نقاد دمرت رع دعب

 دمحأ دمحم لبق نم نيلسرم اوءاج شيوارد ةثالث نا موطرخ يف سماتلا بتاكم

 ,مهلسرم ىلا اهب ثعب ناك يتلا فرشلا تامالع هيلا اوعجرأو نودروج لارغجلا ىلا
 نيد يف لخدي نأ لارنجلا حصنيو نافدروك ريمأ بقل ضفري دمحأ دمحم نا هوغلبو
 .هل ريخ وهف مالسالا



 دمحأ دمحم تاكرح ىف ارتلجن؛ ينامأ

 اهوقال يتلا ةديدشلا ةمواقملا نأب تادروللا سلحب يف ليفنارج دروللا حرص

 الإءاابننم ,دطقلا نكي ل رمنألا رجبلا ل جاؤلساىف.نامغ. مهمسئزو يوعلا لئابق نم

 ىلع مهلمحي مل هنأ اذه نم ديري «ةينادوسلا دالبلا ىف دمحأ دمحم ةطلس نيك ىف ةبغرلا

 ناك امنإو حتفلا عيسوت يف مهعمط الو زيلجنالل مهناودع توملا ىلع يمارتلاو تابثلا

 امإ دروللا نم اذهو . ةصاخ نادوسلا يف دمحأ دمحم ةكوش نع عافدلا وه لماحلا

 مئاقلا نإف اهنع كفنتال ىتلا اهمزاول لب ةيودهملا ئوعد قحاول نع لفاغت وأ ةلفغ
 اقامت وطح طب ديدري لفزال كاع غنقينال واي ةيناغشد ع :هريسلا ف :فققيزإلا ىوغتجلا بهذه

 ةباينلا ىعدي يذلا هتعي ريش بحاص اهب ءاج يتلا ةيهالا رماوألا ءايحاو ملاعلا راطقأ

 وأ هاوعد يف ًاقداص ن ناك وارسو هتفاك سانلا سوفن يف اهتنايصو اهغيلبت يف هنع

 3 ناك انادوس ضرألا عاقب نم ةعقب يف ةطلس هل نكمتت نلو رمأ هل متي نلف ءابذاك

 1 ا محم ايام ا 0 او دع

 رات وص ظل ارحب امم تيياط للدم رجلا يل اكل

 صئاصخملا يف ملكتن انكلو ءنآلا هيف انل مالك ال اذه .هدضب ءاب وأ كلذ يف حاجنلا

 لوق رظنلا نم طقسي انيب ام ىلع فوقولا دعبو ,ةميظعلا ىوعدلا هذه ةيعيبطلا
 نظلا ىلع اهلمحي ربخ اهل دري مل هتموكح نا تادروللا سلحب يف ليفنارج دروللا

 دملج اوبف 1رلهت مليا رقلالا بيكا فتك ةل اورج اقدر ورك هيام هلؤنفلا دج امتع دا لعتلاب



 ةروطسا

 امبرو رخطصا ةنيدم جراخ ناك ًايظع ًالكيه نأ نيلوألا ريطاسأ يف اوركذ

 لإ دا يلا ىوااعو .داكلا حو ع توتا اذإ للا د1 هس هلا

 اودجيف راهنلا ءوض يف لكيلا نولخديف هربخ صفل هرثأ بآلط يتأيف ةينملا هتلاغ
 ا بر دهعي ام لك نم هندب ةمالسل هتوم ببسل نودتمال ا

 تف[ هوحت هب ايما ك1 وفك لولاك هيكل اللا ملال "تلكه ذولا
 لا تحن نسلم اطار ذي كيما نط وت وطن لتل راكوتشالالا

 كالحلا ةبقاع هورذحو هوحصن لاجر هنم برقلاب اذإف هتينم فداصي هلعل ىلكيطا

 هني ديس لا مادامت يبخاستاةيقافلا فلور توبا انا اقل ملال العطر بلف

 اه : هبطاخب ًامظع ًاعمج نأك ةلئاه ةجعزم تاوصأ هتأجاف لكيهلا طسوت |لف .هكلهم
 كاندي: قتارقل الضو ىحا اهةءاشؤ بو اهزز ال اليت دق وضراشإإ كف انتل زاك ] ذاق وم

 دقو الإ همالك متي ملو ,ةايحلا تمئس دقف اومدقأف الأ سئابلا حاصف .كماظع قحسو

 ريناندلاو مهاردلا هنم ترئانتو رادجلا قشناو مسلطلا لحناو ةديدش ةعقرف تئدح
 ءاجو ,راهنلا ئحضأ املو حبصأ تح مانو فئاخلا تاكطلف 6 وكلا كنا ربا تحف

 ةىرالا ضع ماس 0م احد ودحر انج طا يل

 كاله نا اوملع نايبلا دعبف هتصق هوربختساف ,ةضفلاو بهذلا نم هدجو ام لمحل

 .اه ةقيقح ال ىتلا تاجعزملا كلت نم عزفلاب ناك امنا كله نم

 ثنا تم واذا نو رورتملا هيلا قدا مظع لكيه ىمظعلا ايناطيرب

 ,مط ةريرم ال نم هناردج نيب كله مكو ,ماهوألا تاجيعزمب ةينملا مهكردتف'ةّسايَسلا

 انقساو 1 توا ةريارملا لوف ديل مانا قوات نأ فاو ياخ تابثالو

 .مظعألا مسلطلا لحنيو .رادجلا ضقنيف .سأيلا توص اهيف دعصي ةهينه الإ نوكي



 مزعلاو مزحلا

 مهيف ممطا ولعو .هبلط يف نورقفيال دصق ىلا اودمع اذإ ةيبرغلا ممألا انبأ نا

 .فرشلا باستكال رطايخلا نومحتتي ءابيرق ديعب لكو ءالهس بعص لك مهيدل لعجت
 اهي يل اح ريحا ةعجح م ير ل كولا الا

 كو رع اذ افاوخ نوت طي ويف ميني ل ءاكلا داع م ءودعا )ل طن حال
 ينايف بوجي مهنم لجرلا ىرت اذه ؛مهتايح باهذو مهكاله نم ةيشخ ,هتاوفل
 ل ,ةغل مط فرعيال ًابوعشو لئابق طلاخيو ءايربيس لابج منستيو ؛ 0

 عم توملا لزانيو ,شطعلاو عوجلاو دربلاو رحلا قاشم دبكتيو ؛ هيام
 00 ,مهفاصوأ عيمج يف هنع ةديعبلا لئابقلا كلت نم هطلاخي نم

 نادل و راو كوي نأ نقل ل هيلع ردتقي امب صلخب مث ,مهنم ةينملا باينأ
 اه دلع روس ىف فلا ىصدلا منج

 رتسملا ريهشلا لطبلا ماهل انقيدص مهلجأو مهمزحأ نم لب لاجرلا ءالؤه 0
 نان نة لا صب تورط يدق خرا تلت نارا
 دنإك كادو مات اريل اقوم لكل ع هك ينل لور وار كل ضال قا
 انتءاج مايألا هذه ىفو .هاغتبم لاونب انرشبت بيتاكملا هنم تدروو .هتدعاسم يف ىلوطلا

 اولسوتو هدصقم لثم ىلا اوبهذ رارحألا نييسنرفلا ءامظع نم لاجر مهنمو هلوصوب تايقرب

 .لوصولا ةمالس مه وجرنو .قيرطلا نوطسوتي مويلا مهو هلئاسو لثمب
 ,ةلطابلا ماهوألا مهدعقتال ,نييقرشلل ةوسأ ءالؤه ىف نوكي نأ انؤاجرو

 نم نكلو ,ةنسح ةوسأ مهفالسا يف مه ناك دقلو ,ةبذاكلا مالحألا مهمينت الو
 نللا نادك لاح كح ىلا فحل كتان ا وع مه اب مهريكذت يف جاتحن فسألا

 .دعب نمو لبق نم رمألأ هللو .مهريغ
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 .ةليوط ةدم يف ةريثك تافاسم عطقت ًانامزأ ريسلا اذه
 كلمتتو .أرجح أرجح ةيروميتلا ةنطلسلا ساسأ ضقن يف جردتت تناك معن

 .اهذوفنل سم الو ةيرهاظلا ةنطلسلل ضرعت نودب نكل .ةعطق دعب ةعطق اهبضارأ

 مث .يروميتلا ناطلسلا ىلع جورخ اب .تاوجرلاو نيباونلا نم ةالولا يرغت تناك

 الو .كلملا مسا تحت نيجراخلا ىلع بلغتلل ةينيصلاو ةيزيلجنالا ركاسعلاب هنع بونت
 رشا طيبانيل شكا سكش اةيرؤمأس ةشاضرلا عفنا قلت يةعلكو لل انهم ىلا واع

 اهدا رعت فاولأملا

 لوخد دعب اهامعأ ةروكاب ,ةوطخ لوأل اهدصاقم ترهظأ دقف رصم ىف امأ

 يطاعت نع اهدصو اهامعأ عيمج يف اهتضراعمو ,ةموكحلا يديأ ّلغ دالبلا كلت

 بابسأ ئيهت تناك مايأ ةلودلا كلت تاكرح يف رظانلل لّيخي ناك امبرو ءاهنوؤش
 قكلو:ننطا:ىف.اهليببل كلست اهنأ..نادوسلا ةروث ةيقتل ايلعاشم و ةعباسلا ةننفلا

 عم .ةينادوسلاو ةيرمصملا هدالب حالصإ يف ةلخادملا نع ينامثعلا ن :اطلسلا اهعنم ىري

 رصم ةالو ةضراعم يفو ًاحيرص ًاسنم».ةينوناقلاو.ةيعْولشلا:قوقحلا' خم .اهتف.دلام

 ًاعذلا كرذخأاو_اهيزيشم نع تفرح ا اهنا اهتايئزجو رومألا تايلك ف اهماكحو

 ديباج ع

 ةقبطلا نم هتفيظو مكحب وهو رصم يف ةيلخادلا راشتسم ديول روفيلك

 يف مهضراعيو .نييرصملا ءارزولا عيمج ىلع مكحتي ةموكحلا ئرومأم يف ئطسولا

 هرماوأ يف اشاب قيفوت فلاخيو ,هسفن ءاقلت نم نيناوقو عئارش دالبلل عضيو مهفرصت

 دافعت: دقت ىلا «!لراظنلا عييت ءامشاب ىإبونلاوانيلا :ىدتس اضاع ةيبلظال لنأ الإ)

 رك مو ,هئارآ ف هتبالص نم اشاب قيفوت ردص قاضو .هتمواقم نع زجعلا دعب

 ايناطيرب جات تناهأل هتلزع ول اهنا تمعزو .هريغب هلادبإو هلزع ةيزيلجنالا ةموكحلا

 دنع فقي نأب ديولروفيلك ىلا اهرماوأ هيجوتب كابترالا اذه:تجلاع مث ئمظعلا

 ...ءارزولا سيئر ١-



 قحلل ةوقلا

 اهقيرط ريغ ًاقيرط مايألا هذه نييقرشلا ةلماعم يف ايناطيرب ةلود تذخأ
 فاطتقاو مهيف اهكلم ةطسبو .مه.دل اهامعأ ىف اهحاجن نا ملعت يهو .فورعملا
 ,مهقئاقح تنهتكا مويلا اهارأ ىنأك .دوهعملا قيرطلا كاذب ناك امنا ,مهنانج تار

 ىلا مهرهاوظ نم تزواجت .مهرودص تانونكم ىلا تلصوو .مهقئالخ تربسو

 دلع ابي رم فحل ارك تيدا *ىيمولعتل]!:يللازع قلو وخل هم ئاوط
 هن نت ا فوقو هل ر ويفي اهتم "تزكس :ةهئامتا ةيوأ قب انهتقالب ترسو نيج لا

 وأ ؛ مهنوؤشب مايقلاو ,مهامعأ نع زجعلا ةياهن يف مهنأ اهنابسح نم ناكف فعضلا
 نع ترجو .ةيلصألا اهناَعَم' نع تلقت يتلا بتارملا ىلا نوكزلا مهتم تسنأ

 دل واك رانا ال4 ةيلاعد أت انه تهلطأ يهو . ايابو ملا وااو ووو لرطانك-# 2 فاول دم

 ىتح .ةيرهاظلا روصلا هذه ةجرهب مهتلغش قرشلا ءارمأ نأ اهمعز نم ناكف .ةيلاخ
 هديشي امب اوعنقو .ةيلملا وأ ةيسنجلا مهتايح تارورضو .ةيقيقحلا مهعفانم مهتسنا

 .اينم ادوهتم كلذ يدب كور اشا أ هيلع لد 0 تيط اذكه كلانا هي ري وومعراا

 نم هيردللا مهعتم ام ىلا .اينع تادمو نينا دالب نيلجالا .ةلود تلخد

 نيللا بهذم.تبهذ اهنأ الإ .نيملسملا:يديأ نم اهفاطتخا ىلا تحمطو .مهضارأ

 ىلع ترباصو .ةيشخلاو عوضخلا ةثيلا يف روهظلاو .لذلا حانج ضفخو .فطللاو



 اضم هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامج

 امك مهدالب ةيالو يف فرصتلا اهدصق نم نا ءاملعلا ىدل ققحيو .مهرودص رغويو

 وأ هتوعد يف دمحأ دمحم ةيبلت ىلا ةرورضلا مكحب نوئجتليف كالملا فرصتي
 نا نظن الو هل باوبألا حتفو هيدي نيب مطذاخت وأ .هلامعأ ضعب ىلع هتدعاسم

 ناو رايز فواد رهو خال للا# انامل ةنماشلار يكزنشلت العال. و سارتلبما

 هدصقيو .راطقألا عيمج نم باكرلا هيلا ريست ةيعرشلا مولعلا دهعم رهزألا عماجلا

 ربصلا مهزوعأو رمألا مهبزح ولف .هتياورو نيدلا ةساردل ةيحان لك نم نوملسملا

 دمحم ةقفاوم ىلا ءامياو ةفيفخ ةراشا درجف مهنم سيل نم ةضبق يف نيدلا ةيالو وأرو
 ,ةيمالسالا دالبلا ءاجرأ عيمج يف ةنتفلا ران داقيإل اع رهحع ا اجا لرب

 ةلود ةعاطتسا ىف سيلو .هتيار تحت ينافتلاو يعدملاب داقتعالا ىلا بولقلا قباستو

 دو ةماعلا 53 ةراكفألا| تاكرخل هلو بولقلا ءاوهأ يف ترصتت نا ازتلحنا

 لأسن .ةيبارع ةنتف اهنومسي ىتلا نيبو ةنتفلا هذه نيب ناتشو .رطاوخلا لفاحج ددبت
 5 .ةبقاعلا نسحو ةيفاعلا هللا



 قئثولا ةورعلا ا

 ةفيظولا ةعيبط اهب هل حمست يتلا .هلاعأ ةرئاد زواجتي الو هتفيظو دودح

 نا ريغ ءايناطيرب ةلودب نظلا نسحل لاحب نونظلل ناكو ,ةدودحملا اهصئاصخو

 ًءاردزا نييقرشلا ءارمألا رطاوخ شدخب امب لابت ملو ,عانقلا تفشك سهياتلا ةديرج
 روفيلك مازلإ يف اهدصقمل اباجح اهتموكح هتماقا يذلا راتسلا تقّرمو ءاناهتماو

 يف تمظن (ليثاقو روص) ىمد نم ةفلؤم اشاب رابون ةرازو نا :تلاقف هتمزلأ امب ديول

 نأ ديول روفيلك ىلعف .تءاش امفيك اهكرحت ةيزيلجنالا ةموكحلا ديب اهفارطأ كالسأ

 عيمج يف دقعلاو لحما نا ديرت .بيعالألا هذه ةطساوب ةيرصملا نوؤشلا ريادي

 هذه تضرتعا مث :.باجحلا ءارو نم.نكل ةيزيلجنالا ةزازولل وه'انا.لاوحألا

 اصلا ضخل هلا الإ ايظمءزاك ناؤ مئات اتال اقف بتاجيلاا ذهمماقإ هلع ةديزرلملا

 ضم: ىف ماكحل الإ قرالتلب لهنا ةيزيلتالا ةمازكمللا ىلغ اكول اهم دوصم ]اقل

 :ًارايم كلذب تحرص اى

 تروجهت لب ,ةيرصملا راطقألا يف مورتام ىلا اهريس يف ارتلجنا ةلود تعرسأ
 نم هتتأ ام ةمكحلا نم نظن ال .للزلا لجعتسملا عم نوكي دقو اهتداع فالخ ىلع

 هرمأ خمش دمحأ دمحم نا .اهنم طرف ام كرادت اهيلع بجو امبرو رصم يف لامعالا

 لي نقيل هيلا عمت ىوقلاو !ةريس ىف هل قئاعالا اهئارو نم وهو هارطخ ءلطعو
 تالصاوملا نأب رابخألا رخاوأ تءاج هرابخأ نم لحلا اذه ريغ يف هارت امدعبو
 لوح مهددع ديزي نيرئاثلا ريهامج ناو .ةرملاب ربرب نيبو ةرهاقلا نيب تعطقنا
 قاموا ينام فاكلا يظاؤلع علاش وب ا يوتط ات صقل هيئاق يكب انقلب كنك

 ناو .لصفلا اهيف نوكي ةعقومب اهتيماح عم نومحتليو ليلق دعب ةنيدملا ىلع اوريغي

 ةنيدملا نع اوجرفيل ةيزيلجنا ركاسعب هدجنتل ةموكح ا ىلع حاحلالا هايعا ربرب ريدم

 .اوكله الإو اهتيماح اوذقنيو
 نظ فلخي ةيرصملا تارادالا يف فرصتلا قيرط نم ارتلجنا هتبكر اف

 .مهنم ءارمألا .سوفن اهبلع دجويو ..اهدوعو ءافو.نم مهلمأ عطقيو .اهمف نييرصملا



 اننا هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامح

 .ةازمقلا] اسمرار اه ضي الشم وطنا ياست اوارإ اشوف وت الخ 2 كديضلقللا

 انسلو .اهاوحأ ىلع مهفوقو مدعو .راطقألا كلت نع مهدعبل لوقن ام انيلع اوركنأل

 ام ىلع ليلدلا ةماقإ ديرن الو زيلجنالا لاوحأ نم ملعن امب نييرصملا عانقإ ددصب نآلا

 ضرعن نكلو ءّصقن الو يكحن الو نيبن الو ركذن الف .مهتطلس ماكحأ نم هفرعن

 نم مهنع بيغ ام يكحت ةأرم نيرصبتملل نوكي هلعل ةلماعملا نم اج ذوو مولع
 .ةيزيلجنالا ةطلسلا مزاول

 ,ةيسنرفلا دئارجلا يررحم ضعب كلذب ملعف هذه انتديرج ءاشنا ىلع انمزع

 املف ءاهريس ةقيقح نع نيفشاك الو ءاهبرشمل نينيبم ريغ اهرودص لبق اهنع اوبتكف
 رات ملييف سيت اورددملا يتاذجأ ةكهملا اب نيالا رعارجم اءانمرترخا رثخل ماعرفت )

 يف اهذوفنو .زيلجمنالا ةسايس يف ةديرجلا هذه رثؤت امب مهتموكح اورذنأو ,ةيمحلا
 ةديرجلا عنمل ةليسو لك دعت نأ اهيلع اوحلأو ءاهب اهئارغإ يف اوجلو ,ةيقرشلا دالبلا
 ةلودلا مزلت نأ اهوحصنف اوفرطت لب ؛ةيرصملا دالبلاو ةيدنهلا دالبلا يف لوخدلا نع
 نأ لبقو انتديرج نم ددع لوأ رودص لبق مهنم ناك اذه لك ءاهيلع رجحلاب ةينامعلا
 ةراثإل أشنبت مل ةديرجلا هذه نا. غم ,يسايسلا اهبهذم ىلع مهنم دحاو الو فقي

 .انن هش بيا ةررعلا طعما ةعرتتن املا دعا 5500010 ,نتفلا داقيال الو رطاوخلا

 كورفص تشو ان طريخأ هيعمل يتم كالفاغلا يخي اكد امان قرا ص كلم

 علّطا نم لكل رهظي امك .لدعلاو ةماقتسالا بهذم ةبهاذ ؛لادتعالا ةداج ةكلاس

 قيد انتلاعا اق ا ءالطغالاو.!فاحفتألا, اذه نوريتعملا يتخيل البلع

 نم ينغُي الو ليلض ال بعش : ثالث يذ لظ يف شيعلا هل ًانهيلف عبطلا يردنمس ناك

 دالبلا يف انراكفأ ّثب انزجعي ال اننا ةيزيلجنالا ةموكحلا ملعتلف نكلو بهللا

 قحلا راطتأ ناك لاملاءاعدءاذا يرحل ةليسؤا ىأ ثا ]لا دج ناك ءاؤسق ةيقرقلا

 .نوريثك



 قئولا ةورعلاو ةيزيلجمن الا دئارجلا

 وأ مهظوظحب تساللاو "زلظيتسا قا ةيفانلاو اوبتما 01 كلف اعل ناتو

 مهمادقأ تتبث ول زيلجنالا نأب ريصم لهأ انرذنأ ولو .اوتفتلا نا مهماهوأ وأ مهينامأ

 ىلع لب ؛مهبولق تارطخو ملفا سجاوه ىلع سانلا اوبساحل مهرايد ف

 يف قرغنو .راذنإلا يف غلابن اننإ سانلا لاقل .مهابب رطخي هاسع املو .مهوقع دادعتسا

 مئارجب دافحألاو .ءابآلا بونذب ءانبألا نوذخاؤي زيلجنالا نا مه انّيب ولو . ريذحتلا

 كرت امب ملع فلخلل نكي مل ناو .مهفالسأ نئافدب يرارذلا نوبلاطيو .دادجألا

 يف نا مهل انيور اال ا لاقملا يف اطش انم نايبلا اذه اودعل كلفلا

 ل دارفألا نم ناك 0 يناريا لك ىلع ةنيغضو ًادقح زيلجنالا بولق

 0 ا مهنوتقميو .دنطلا دالب نم اودجو اميح مهتلماعم نوئيسيو

 1 او يملا ةكاسلا' ديع لع انمان ندا كلا 1 اان
 .ةكلمملا كلت ىلع زيلجنالا ءاليتسا لبق هدالب ىلا اهذخأو .يهد يف لاومألا نئازخ

 ام ىلع فسألا نم مرألا نوقرحيو .ظيغلا نم لمانألا نوضعيو .نرق نع فيني امب
 نك ورا سارع زك را ىرل ا يا لا
 ا عملا تايد لرفوسل تاو قلقا كانا ىلع
 20252 داع كل وكفدلاو اوم نينيانلااو اكوتطا ددشا ىف "هاياَحَر



 انا هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لام

 .ىلوأ لاسرإلا مدع تأر كلذ موزل يف رظنلا ناعمإ دعبو ربرب ىلا ةيركسع ةقرف

 يف ةيرصملا ةطلسلا ةداعإ اهسفن ىلع ذخأت مل هتموكح نا هلوقب همالك ئبناو
 ايلا هجبوت يع []5يلسنن العا ءولبلا قلع اها وباييف ةمزكحيب لا ىلزقترالو ؛قادوودللا

 قافتا مربي نا ىلا ددعلا ةليلق ةيماح اهيف ماقيسف نكاوس امأو ,نادوسلا نوؤش يف

 تاروشنم ناف ةبارغ نم ولخيال دق ءارزولا ءالؤه مالكو (رصم نيبو مهنيب)

 مل يدهملا ىلا هتلاسرو نابرعلا لئابق ىلع موطرخ هلوخد دعب اهرشن يتلا نودروج
 .اهيلا تهجو يتلا تاضارتعالا تعفدو اهنع تعفاد لب ةيزيلجنالا ةموكحلا اهركنت

 هنأو ةيرصصملا ةموكح او هتلود لبق نم (ناطلس لب) نادوسلا ىلع لاو هنأ اهيف ناكو
 وعديو ,قيقرلا عيب حيبيو ,نافدروك ريمأ بعل دمحأ دمحم حنمي ةيالولا قح نم هل امب

 يف ةموكح رارقإل تناك هتثعب نأ يف ةحيرص تاروشنملا كلتف ,ةعاطلا ىلا برعلا

 تلك الإاو ةهتمازكيل اوهاؤمي لالعل امف هنإ و هيف ترد الاولا:ضعب د نع ةعفادملاو ,نادوسلا

 نيم اديج لجل اقففتأ الق ةديفيججتي: نا ءاجر هبذك نع تعفاد ةموكحلاو ًابذاك
 .هنم ةءاربلا

 سلجب يف ىعدي ةيزيلجنالا ةيبرحلا ريزو نا ةيسنرفلا ناتلا ةديرج تلاقو

 داب الاول عم ؛موط رخ ىلا ةيركسع ةدجن بلطي مل نودروج لارتجلا نا مومعلا

 لبق نم 00 ًايمسر نوكي داكي ردصم نم سيهاتلا ةديرج ىلا تدرو يتلا

 ركاسعلا دورو ًارظتنم ناك (لارغجلا) موطرخ يملاو نادكؤتو .ريزولا هلاق ام بذكت
 ,ندنل يلاهأ نم ةفاكلا دنع كلذل هتجاح تققحتو تقو دعب ًاتقو هيلا ةيزيلجنالا

 ردصم قيرط محتفتل اذه ىلع ًاينبم ربرب ىلا ةقرف لاسرإ يف ةموكحل ا ربدت ناك ىتح

 نم اهب لحي ام لب ,بعاتملاو قاشملا نم دونجلا هدباكت ام روصت اهدعقا نكل ءايلعلا

 ارتلجنا ةموكح ىلع نعطلاب (تيزاج لام لابلا) ةديرج تضرع دقو .فلتلا

 لارنجلا ملعيلف : تلاق ثيح ةغوارملاو زجعلا نم هترهظا ام ىلع اهمولب تحولو

 ليحتسي ربرب ىلا ركاسعلا لاسرا نع اهبارضا دعب ةيزيلجنالا ةموكحلا نا نودروج



 ةغوارم و زجع

 لارنجلا حاجنب ايناطيرب يف ةسايسلا لاجرو ةيزيلجم الا دئارجلا تنطنط

 ترهظأو اهيلع رمألا سكعنا مْ مايأب موطرخ لصو امدعب هتيرومأم ف نودروج

 نم هلوزن عقوتي امم فاجترالاو قافشإلاو هلامعا يف ةبيخلا نم هب لح امم عزجلا

 فرش يف ةمصو نوكي رسأ وأ لتق نم نودروج بيصي ام نا ىلع تعمجأو رطخلا
 لاسرإب الإ مظعلا بطخلا اذه ةكرادم الو ئحميال اهيلع اراعو دبألا ىلا ارتلجنا

 ركاسعلا لاسرإ نع زجعلا دعب مايالا هذه يف هنأ الإ .موط رخ ىلا ةيزيلجنالا ركاسعلا
 قحلي يذلا راعلا اذه نم صلمتلا ًارذع اهتموكح لاجر وأ ارتلجنا ءارزو مدعي م

 رمؤي مل نودروج لارغجلا نا ةيزيلجنالا ةيبرحلا ريزو نوتسدالج ويسملا لاقف مهب

 هاسع امم هصلخت ةيركسع ةدجن جاتحي ىتح دودحم ريغ لجأ ىلا موطرخ يف ةماقإلاب

 نا ىلع .كلذل ًاموزل ىري امدنع ةنيدملا نم جرخي نأ هب رمأ اهف ناك لب ,هيف عقب
 لزن ام ةعبت لمحتت ال ةيزيلجمالا ةرازولاف ةيركسع ةناعإ بلطي مل لارنجلا
 ىلع نآألا ىلا اه فوقو الو .هراظنأ عاطمو هراكفأ ىلع فقت نأ دعب الإ نودروجب

 نع ربخ اهل دري مل ةريخالا مايألا يف هيلا اهرذضأ يتلا رماوألاو ءاهنم ءيش

 .اطوصو

 لاسرإ يف مايأ نم تربدت ةيزيلجنالا ةموكحلا نا ةيبرحلا ريزو مالك نمو
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 اسرع فاظفا بلا ذ ايتن ايلعلعا

 نااودسأ نيب كفارعلتلاطاوطخلا ا وعطقا قيزئاثلا'ناةءانأ«لمآو اطنخ نك ءاج

 انق نيب اك امهنيب ةفاسملاو اهنم ةبرقم ىلع يه اكارتسأ قاموكتفا] زك ًاورؤكسز وك

 فارطأ يف ًارهاظ ًارثأ 0 شرحتلاو ناجيهلل نأ ئرخلأ ن ابَكأ يفو :ناؤلاو

 وقلو ةييزملا كاكرشلا,ارزاش ايلطلا همس ادؤ بس قران واللا طراد قااذ اهداعلءلا وكم

 ةريحبلاو مويفلا يف نابرعلا لئابقو نويرصملا قبي لهف ثداوحلا هدعبتال ام

 زيلجنالا فعض نم اوأر امدعب مهنوكس ىلع يرصملا رطقلا ءاحنأ عيمجو ةيقرشلاو

 امدعبو مهلا بصني مهئام نم هؤام ًايوق ًاليس نودهشي امدعبو اوأر ام مهزجعو
 ليما لللا» يئااكطا و نيلقالا فولطت نسف انتاضو : رماد تمرح

 امو ةتنيد ةؤعدب افاق ناك ناًاصوضخب فاظلاب ةاقتعالا ةعرد نم وطام انا نظلا

 ةقافلاو رقفلا مالا نم هوقاذ امو يزيلجنالا دادبتسالا نم مهرودص هب تقاض

 اذا ليشسملا ىف رهابتدو مينت ديان ازز نم هتومقيوت امو نيسسف ل ع نال
 نسحب لوبقي ىغادلا ةوعد لقت ىلع مهتعبب اذه لكن نصم ىف زيلجتالا مده تخسر

 1 .هيلا مهزايحناو

 ئرخبأ ًاناغفأ نيصم يف ارتلجن| دحت امبرف.ديعبب سيل وهو تقولا اذه ءاج اذا

 نم يعدتستو تاللعتلاو ليحلا نم ضعب فلخ ىراوتف اهزجع روهظ نم ىشختو

 :ةحاولا نيكو ىلشلا ريرقتل :سابلا نيزدش ةمكشلا ىذت موكب ىم يللا
 ,لقعلا ىلع ديعب ريغ كلذ لعلو .بايإلاب ةمالسلا نم ةيضار اهرئازج ىلا دوعتو
 :تالاشا لا



 قئثولا ةورعلا 1

 يف زيلجمنالا لصنق ريوب ويسمملا نا تلاقو موطرخ ىلا ركاسع لسرت نا اهيلع

 كلذب هفعست هتموكح نا هنظ يفو موي دهم وي يركسعلا ددملا رظتني ناك موطرخ

 رانهيلمف لج كفنأ ىلا مجتلاكوق ةياكسطأو ةظكر ثان اللعن نأ ركل ةيلغ: بيع الكل
 [ضيارعتو انا دولسلا «الخلا للفت ةييلجنالابةموكيملا ةناًاتفاوم هللفنبا ءرمأ .يفاؤانتي
 يأ دادعا ىلع مهب كتفت دمحأ دمحم عايشا ىدمل اهاجر نم اهمف نمو دلل ةيلاعت

 لاسرا نا معز نم : تلاقف ءارزولا ىلع مكهتب اذه اطوق تعبتاو ,مهذاقنإال ةليسو
 تبتزت ةذئاف مظعأ نإف ايل اع أطخأ دقف ةدئافب تأ, مل نادوسلا ىلا نودروج

 ىلع ةفوقوم تناك اهتايح نإف طوقسلا نم اهتنايصو ةيزيلجمنالا ةرازولا ءاقب هيلع
 ديق ىف تيقب املو اهب ًاقدحم ناك يذلا رطخلا نم تصلخ ام هالولو ندنل نم هرفس
 انا داخل لطلخلا كف ارتلخناو اوتصلم»ةلذلج اة دئاف كرم انت .ةمئأو..انآلا خلا ةايحلا

 داب اعلا ىققت راودلا يعاتب دلع
 ةينادوسلا ةلأسملا ىلع مالكلا يف هؤالمزو نوتسدالج رتسملا عتعت اذكه

 دصقب داوقلاو شويجلا اهملا اوقاس امدعب اهتعبت نم اوأربتو ةبراوملا قيرط اوكلسو
 انل فشكي يركسعلا مازهنالا عبت يسايس رارق وهو ةحارلا ريرقتو ةروثلا دامحا

 اهتين ناو هرمأ ةافالم نع ةيناطيربلا ةلودلا نفي اور هتحنماو همحأ, لمحة وق نع

 رصم يف لولحلا ىلع لب ةيعيبطلا ريصم دودح نود اهف نصحتلا ىلع راصتقالا
 ,ةراجتلا باوبأ ىلع فقتو ,ةبصخلا اههضارأ يف فرصتتو .لانقلا ظفحت ىتح ىلفسلا

 عنقتو ءبرغلاو قرشلا نيب ام نيبيالاو نيبهاذلا عّيشتو ,ةراملا تاكرح بقرت
 حبصأ اذا ةبقاعلا نوكت اذام ملعن ال اناو ,نييرصملا نم ءافعضلا ضعب يف مكحتلاب
 الو ؛ةعساشلا راطقالا كلت ةدعاق يف مصتعاو دمحأ دمحم ةزوح يف هرسأب نادوسلا

 نم عيطتسي امب :ةيبرعلا لئابقلا عيمج نيب هتوعد ٌثبو هريس يف لاغيإلاب الإ هل مصاع
 ءايلعلا ريصم دودح ىلا ةفيثكلا هشويج قوس ىلا اذه دعب يبتني الفأ .ةوقلا وأ ليحلا

 يرست ةروشلا ةلعش يهف لعفي مل نإف ءكلذ لعفي هنا نظلا ىلع بلغي لب ءامبر
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 نوينادوسلا ناك امبر لب ,هراكفأو هدئاوعو هقالخأ يف رخآلا نع زاتميال نيبراحتملا
 الو ,نييشبح لا نم ةيندملا ىلا برقأ نينس ةدم ةيرصملا ةموكحلا نم هودافتسا امب
 اهكلامت عيسوت يف اهل عمطم ال ةشبحلا نإف كلملا عيسوتو حتفلل ًابرح نوكت نا نكمي
 هيغتبت تناك ام ةياغو ,خيراتلا يف كلذ اهل دهعي ملو نادوسلا نم ةيبرغلا تاهجلا ىلا

 الإ هذهل مسا الف ءاهيلع اهناريج يدعت نم ةظوفح ةيعيبطلا اهدودح نوكت نأ

 ىف دقاوجو .ةييبلصلا تابرانخملا نيم هرثا حم داكالع للملا كدت م ل1

 1 الفأ ةنتفلا هذه باب ارتلجنا ةلود تحتف ولف ,ينيدلا بصعتلا ران ةدئفألا

 مدق اه رقتسي نأ كلذ دعب نم ةلودلا هذه وجرت لهو ءرانلا هذهب نييرصصملا بولق
 نييالم لظي يذلا ملعلا اذه تحت برعلا ةريزج ناكس روثي نأ نمأت لهو ؛مهنيب
 ايناطيرب ةموكح نا نظن ءاهتملاسم ىلا اهتجاحب ٌسحتو اهددع ارتلجنا ملعت ةريثك
 اهانغأ ناك امو ديعبلا بيرقت يف دهتجتو .هنع اه ديحم ال ام ىلا اذه اهطابتخاب ىعست
 : .هلك اح 2



 شيجلاو ارتلجمن ا

 ىلا ةنيمث اياده ًالماح عوصم ىلا لصو تيفه لاريمألا نا رابخالا تدرو
 ءانحوي كلملا ةلصاوم نم لاريمألا ديري اذام انّيب قباسلا ددعلا يف انكو ةشبحلا كلم

 تزجعو رمجألا رحبلا لحاوس يف اهركاسع تلشف امدعب ةيزيلجنالا ةلودلا ناو

 كلمب داجتنتسالل تأجتلا نادوسلا طساوأ ىلا اهقوست ةديدج دونج زيهجت نع
 ةيدمتم هلوذي انشط رشح ناكو ؟نادوتلا طلسم لع دت دعاسم د ادامعساو هسا

 فسألا نم نكل ؛ةنشخ برح ةراثإ ىلع 0 قيدصتلا نم انعنمي ايناطيرب ةلودك

 ةباكنلا لع ةمراع ارتلجا نأ كازو عوبتسلا اذه زو يتلا تادافإلا نا

 ,ةيندم جيورتل الو ,ةروث ءافطإل ال نوملسم مه ثيح نم .نادوسلا يف نيملسملاب

 الإو ,شبحلا كلم اهب فحتت ةنيفلا ايادهاب اهدي طسب يذلا وه اذه نا نظلا ىفو

 لذبلا نع اهاهنتو .ءاخسلا اذهب اه مست ذل ةيراجت ةلود يه تيح'نم اهقئالخف
 هيل داود ىلا هددت نم مظعأ أش بر ىأ ؟ةنحاضم ناعما جب را اماكن نأ لإ

 ىشخن نم ضعب كلذب فيخت ىتح ةياكنلاو كتفلا ةيغب نيملسملا نم ةفئاط اهب يمرت

 ىف تحج اهنأ ولو اهاعسم حاجن نم بير يف لازن ال انإ ىلع :مهتلم ءانبأ نم مهسأب

 ال ,برحلا هذه يمست اهاسع اف نيينادوسلا عم برح يف روهتلاب ةشبحلا كلم عانقإ

 دحا نإف .ةيندملا دعاوق عضوو شحوتلا ةكوش رسكل تسيل اهنا يف باترن



 اشاب قيفوت رهظ حسم ايناطيرب

 اظحاج نيبرفسملا بولقها ناقفشلاا ظيلخ«رظنملا لئاجت دوس :ايجنز نا اولاق
 يف ًادلو لمحي ناكو ةروصلا ركنم ,فنألا سطفأ ,هجولا عشب نيتقدحلا رمحأ نينيعلا

 يكبيو عزفي هيلا رظن الك دلولاو .دادغب ةقزأ نم قاقز يف هب ريسي. ةملظم ةليل
 فخت ال :هل لاقو هرهظ يجزلا حسم عزفلا هب دتشا |لكو لوعيو حيصيو بحتنيو

 نم تافطالملا هذه ريركت دعبو ءرش لك نم كظفاحو كسينأو كعم ينإف يدلواي
 !!! مالظلا ةشحو نم ال كنم يعزفو يفوخ امنإ يديساي : ىبصلا لاق ىبصلل يجنزلا

 تمظعو بوطنلا تدتشا املك .نييرصملا عم ارتلجنا ةموكح نأش اذه

 قيفوت رهظ ىلع ايناطيرب ةموكح تحسم .ةيرصملا دالبلا يف للخلا دازو بئاصملا
 مايينقالاهألا قلع لم او( نانا رقم زون يه امناو) ةمعانلا اهديب هئارزوو اشاب

 قيفوت نم نييرصملا عيمجو مكعم ىنإف اونزحت ال : مه لوقتو ,ةقنورملا اهدوعوب

 .كنم انعزجو انفوخ امنإ نودانيو نوراجي يلاهالا ةماع ىلا هئارزو ىلا اشاب

 لتياشو انك تو اح كيتيس انانتنللا واصلا و



 ةيرصملا ةلأسملا يف تنولب رتسملا ىأر

 (نييرصملا فصني رح يزيلجا)
 ىأر امل ,نييرصملا نع ةعفادملاو نيملسملا ةبحمب رهتشا يذلا تنولب رتسم نا

 ةيئكح |[ البلف ىطخلا ذات اوكا رانا نع نايم هلأ ل اراب تاع ا

 يف هرشنو ةلأسملل لح ىف ربدت اه ضرع يذلا للخلا كرادت ةبوعصو ارتلجنا

 : وهو ًالمحب انتدي رج يف هرشن انببحأف سهاتلا

 ةيرصملا دالبلا لعج ىلع لودلا رئاس عم قفتت نا ةيزيلجنالا ةموكحلا ىلع

 نوكيو (ةيبنجا ةلود نم ال اهنم اهماكح نوكي نا كلذب ديري) اهترادإ يف ةلقتسم

 تاصاصتخاو .ةيفصتلا نيناوق زايتما نودب لودلا عيمج لالقتسالا اذه لفاكلا

 قافتاب الإ اهؤاهنا نوكي الف فالتخا اهيف عقي ةلأسم لك .اهليدعت بجي بناجألا

 نيا طايض ةيدنتملا,ىفننؤ كين أ, قيتيالا عانت م اهيف مكخت_ةيزاوثلا لولا

 نوكيو ممألا عيمج هيف كرتشي ًاماع ًاقيرط ربتعي نا مزلي سيوسلا لانقو بناجألا

 ياهل اراهنيقي ةموكح لير .دالزلا_ةرادإ نؤكت, نأ. بجي راجيا ال ودلا قب اعز. تح
 1[ياحتاب



 يلو ةيرصلا هلاشلا

 كرو ابنا هيف طال لع دييسملا ةلاسلا ف انام ديزيلجألا ةموكحلل نا
 0 تا 50 كا رقه دل ف رتخاو ءارآلا ةعراقم ناو مادقإو ماجحا نيب

 ةمالا يف يأزلا بابرأ نا معن ,رمصم يف ةدش بوطخلا تداذزا املك ءايناطيرب
 عع سب اتواكسا ندع 21 0 عفدي مهنم قيرف ناقيرف ةيزيلجم الا

 ىلع كلذب اهلمحيو اهكالمأل اهمض ىلا ئرخا ةرابعبو ءاهترادإ مالتساو ةيرصملا
 ًاعيمج لودلا قوقحب ةناهتسالاو يرصملا رطقلا يلاهأو ةينامعلا ةلودلا قوقح طمغ

 يع ا دورك عر تل يووش لا عمو كادت كر طمع نا عا رو
 مهريعنو مهبخص يف مهدادتشاو سهاتلا ةديرج اهرهمشأ دئارجلا نم ةدع مهءارآ

 ديعولاب اهدئارج ناسل قلطناف ةيسنرفلا ةمألا يف رطاوخلا قلقأو راكفألا هبن
 0 ا ا ا دا ربا نر كاع تاون

 لا نع اهفرط تضغ ناك ناو اسنرف ةموكح نأب ةيسنرفلا دالبلا يف ةطلسلا

 ندم ايست لمجال اهنكلو نال ىلا هيلع المت عون نيل ىراسملا رظنلا ف 2
 زاتمت ام رصم يف ارتلجنال سيلو اهززعت ةيلورواالا لوذلا عيمجو اهقوقحو اهحلاصم

 راي ريم اننا ةيردشلا ةلاسلا و ىم است هلل نان زينا نقر لدن نب ع
 اهيف رهجت ىتلا ةعاسلا تضم ذل ةينلاررأ لاحم بع "انزل ةيدن كن ياللا



 لارنجلا نا ناملربلا سلحب يف هيلئاس ضعبل ارقلجنا ةيجراخ راشتسم لاق

 ناطلس بقلب هبطاخي مل ريخالا هغالب ىلع دمحأ دمحم باجأ امدنع نودروج

 ناطلس بقل راص دقف اذه ىلع ءانبو ؛خيش ظفلب باوجلا نونع لب ءنافدروك
 ةنطلس نم علخ دمحأ دمحم نا ينعي ًايغال نودروج لارغجلا هل هحنم يذلا نافدروك

 نيد يف لخدي نا لارنجملا نم بلطو موطرخ ىلا هرظن حمط امدنع نافدروك
 اهضرع دنع اهلبقي مل هنأل ةيظفللا ةنطلسلا كلتب عتمتي مل دمحأ دمحم نكل ,مالسالا

 ةسايس لاجر هاوفا نم عمسي نا بيجعب سيلا .ديدجلا علخلا اذه نم نزحي الف هيلع

 لعلو .ملاعلا لاجر ئهدأ نم مهنأ مهيف ليق امدعب ,تالمهملا هذه لثم ايناطيرب
 ةيلؤتلدع ةسايسلا بيلاسأ نم كيحاضألا
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 مهيلع اهتدايسو ارتلجنا ةيامح هيف نوسمتلي رضح ريرحتب هيلاهأ اومزلي نا يرصملا
 اوبغرو ةيرصملا ةيلاملا ماظن رييغتب نآلا اومه نيذلا مه ءال وه ,ةليحلا حجنت مل ناو

 ةعيرذ كلذ اولعجي نا نوديريو ةيفصتلا نوناق رييغتل ندنلب رمتؤم دقع يف لودلا ىلا

 مسن حوقتلا مهتناهض/ اعتياهونسأبا ةياؤيطللاا نويتفلا وكت: لع لودلا .غمازوافقالل
 نمل ًاقيرط هب اودّهبل وأ ليوط وأ ريصق نمز دعب رصم ىلع ءاليتسالا يف ةجحلا

 اوبلط امو اهنيعب ةياغلا كلت ىلا هيف ريسلاب ىهتني ةيزيلجنالا تارازولا ىف مهفلخي

 0 ل قيباوابوىزوخجململا

 مانيلا ا ويعكر: ملل ذا وتل اتهدعتا اذا ىكلذ ةينلعًالازيلطالا دهب انما

 ,ةيولألا مهداوقل اودقعو .نادوسلا يف ةيرصملا ةموكحلا بئاصم فيفخت مهسفنأ

 نا: ازوتظاءيبتعس لبض اماذعب,«متهواشدا تكفسلف و بي اقكلا !اريتكو را ولعلا |اللو فعأأاو

 .ةيقرشلا نادوسلا ىلع ءاليتسالل ةصرف رجالا رحبلا لحاوس يف مهايازر ضعب

 اوعنق ةبيخلاب عوجرلا نم اونكمت برعلا ةارع نم حافكلا ةاناعمو دهجلا دعبف
 نم, منييلَخ عقدنملا لكنا وذ مهجعزأف اهلي امو ةرهاقلا نوصح يف ماصتعالاب

 ميما امال ل ةقاقاو ءالحاتفاو ىدشت لح نادوسلا,ةرئاث_ةراغإو:ةيلؤنجلا ةهحلا

 نم ةبرقم ىلع لئابقلا نم ريثك صاقتنا ةبهرو ًافوخ مهدازو .موطرخو ربرب ىلع
 تحت امف يلاهألا بولقب ذخأت نا ةنتفلا ةشئاط تكشوأو دمح ىبأو افلح يداو

 نيولقلا+لّوتيحت نم [نلعسلا ةريضماوإةوضاقلاقلاهأ انرم اولشيلت[ رام مهعوفأ طنناوبلأ

 نييرصملا يف دوهعملا ةدايز نا عم ءاهيف سرحلا ةدايزل اورطضا ىتح ,سفنألا قيضو

 امدعبف دنهلا: ىلع افوخ دنطا قيرط ةيامح اذه لكب اودصق .ةحارلاو ملسلا لهأ مها

 هناو ةلزنم نييدنطلا بولق ىف دمحأ دمحم ةوعدل نا روهال يف انئاقدصأ نم انيلا درو

 اذه يف نوكي نا ىسع كلذك هداقتعاب مهيلع ةيضاق ةرورضلاف اي ةهممركل لدول

 ىلع ةدهاش تايقربلا تءاج «زيلجنالا ّقر نم صلختلا ىلع مهتملكل عمج داقتعالا

 تانالعا اودجو المس ف ةطرشلا لاجر نا ةيقربلا رابخالا يفف ءانيلا بتك ام قدص



 قئثولا ةورعلا 001

 لحل لخادتلا يف ًاقح لودلل نا ,ةيرصملا راطقألا يف اهقوقح نع ةعفادملاب لودلا

 رصم يف ةحارلا رارقا نم هب تدهعت امب مايقلا نع ارتلجنا تزجع امدعب لكاشملا هذه
 ةنتفو ةيركسعلاب ةفورعملا ةكرحلا نمز يف اهنم ّدشأ مايألا هذه ىف ىضوفلا نإف

 هل "ركن نأ (اريلركلا) رفصالا ءاوطاو صم دود لع اهجاومأ تمطالا نادوسلا

 ىف يزيلجمنالا لولحلا راثآ نم الإ هلك اذه امو ظحلا ةئيسلا دالبلا كلت ىلا ةعجر

 0 امح مالعأ عفرت وأ اهتدايسب مسرت نا ارتلجنا ةلود تدارأ نإ امأ .لينلا يداو

 2 رع و امرأ اضورن ةيعإ لح ادبلا حل لورا افا يعمل ططقلا لح
 هدصقم نع يزيلجنالا قيرفلا كلذب لدعت مل تاليوهتلا هذه لك نا الإ .اهنع صيخم

 يف مهو رصم ىلع ةيامحلا بلطب قعنت مهدئارج لازت الف هبرشم نع هب لوحتت مو
 .مهيلا عايصنالا نع مهتموكح دصت يتلا عناوملاو قئاوعلا نع ىمع

 يمر اريلحنا ةيلخاد نيرو مينمو ةيريلجالا ةمالا نا وحالا ءيرقلا انا
 نأب مهطخ يف نوحرصي لب ةهازنلاو ففعتلا نورهظيف لاقي اوف نوتسدالج
 ىلا اهمض اهناكمإ يف سيلو ةيرصملا دالبلا ةرادإ لاتحا عيطتستال ايناطيرب ةموكح
 انا راع :ديحلا تعج اير ورةمز الل لنا لوقلا نتا رن كلر ته ىلا يعدل

 اذه لودلل تحتفو .دوعولا فالخإو .دوهعلا ضقن يف ةئيس ةّنس تنس دق نوكت

 يف امعأبن هنومعزيو مهربانم ىلع هب نوقطني ام اذه .ناودعلاو رشلا باب ,بابلا
 ءرصصم يف مهمادقأ نيكقل لمع تقو لك يف مهل نوففعتملا ءالّؤه نكلو ءمهرطاوخ

 تارادإلا اولوح نيذلا مه ءالؤه ,نسلألا قشاقش يف الإ لوألا قيرفلا نوفلاخي الو

 ةيلاملاو ةيركسعلا مامز املتساو .ةيريسلا ىلا ايلعلا اهتموكح رئاودو ةيرصملا

 اودبتساف ,كالملا فرصت مهلامعأ يف اوفرصتو ةيئاضقلا مكاحلاو ةيلخادلا ةرادإو

 لآ ىتح .مهفئاظو لاغشأ يطاعت نع مهيديأ اولغو .نييرصصملا نم نيفظوتملا ىلع
 نيب حولت موسرو حابشا مهنأ نم ةيزيلجنالا دئارجلا هب تحرص ام ىلا رمألا مهب

 رطقلا ف مهرومأمو مهباون لواحي نيذلا مه ءالؤه ءايشعو ةودغ نيواودلا ناردج
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 يه امنإ ارتلجا ةلودل اهنم اوما. وأ اهلتم.نم عقوتي امو ةئيسلا بقاوعلا هذه

 ةريزجلا كلت تسلتخا اهنإف صربق ىلع اهئاليتسا نم اهطالغأ ةلسلس ىف تاقلح

 لانق ىلع تفوختف سنوت ىلع تلوتساو اسنرف اهتسفانف دنطا قيرط ةبقارمل

 دتنلبا نيب [ناقيأالا فاتت .ةيزؤغلا»اهقي رهأ«نملا ىرب. نهيجلطلاقاميلدانييرويبلا
 .لزن ام كلت يف اهب لزنف اهملع ةراغلل كلذب تعرذتو رصم يف مكاحلاو

 قيرط ىف ىعسلا ىلا هب قثوي ردصم نم انغلب ام ىلع اسنرف ةلود كلذ ثعبو

 تالا 111 مدهش كرجل ايف هل علا خو دل قلع يعن ةفازيلطقالا ةزكاتم كلا وللي
 لم ويأكل اهب نطاق اس لما تل نمير مفاعل ادي يعلو يقرعلا ةزاحل ليكن لا

 نم دنطلا باب تناص يه ال ,ةريخألا نينسلا هذه يف هتسرغ امم ارتلجنا اهتنج ةرمث

 ةقلغم تناك اباوبا تقرط امناو ءنييدنطا بولق تنكس ىه الو مورت اك رطخلا

 ناس الك ياو ماعلا زان اكرأ فبالارلو كدت ءانتاف تايقر تل وبا ميتضأ قا ىلشالا و

 .نولعفي امو زيلجمالا

 يف ةفلتخم بهاذم مهو ةيرصملا لاوحالا بلقت يف لخادم مه سانا دجويو

 مهلا لآ اذإ زيلجالا يدي نم صالخ اب مهنونمي نييرصملا ىدل مهدصاقم جدارا

 اوطبحأل ةيرصملا رايدلا يف مهمادقأ تتبث ول هنأ مط نودكؤي لب ءربصم يف ناطلسلا
 ,هرسأب قرشملا نم اهلظ صيلقت يف اوعسو ,ةيقرشلا دالبلا مومع يف ارتلجنا يعاسم
 ىتح ؛مهامعأ يف مهريس قرط نيبنو ,مهاوحأ ىلع يتأنس ءالؤهف اهنم مهرأتب ًاذخأ
 .ههارم أ: نم' ةارويضيا ع اغمق لامآلاووذ لوك



 قثولا ةورعلا م

 يلجأ يعاد وحدا لاجمل سلبا ارغإ اااه السك انما ةقياذللاةىل ندب نا غ هتقيشلام

 يقرشلا لامثلا ةهج نم ةيزيلجنالا ةيدنهلا كلاملا رخآ يف يه المسو ,هترصنب مايقلاو

 هباللج ةررفكتنلا عراق رار د تاظعملاهعظيو ىاطضيا لأ اذا ءازهجلا لما درزقلا قلع
 ةنقيوابك هلم تاي قالا ل افكفتيم اى دلل ءارتلم ا اة عاولتل ىلا هيي سلا دخا ماسلا

 اهدي للا كيل لهل اوي راقلا كار قح دع تكلم ولد[ قاوتنلابق قاع ناقل عدا

 : ةلباراع

 اذإف رصم يف ةحارلا اوررقي نا ةديقملا تاطايتحالا هذه لكب زيلجنالا مار

 ةعارزلاو كيك يف ةراجتلاو داسف يف تارادإلاو .عّيضت قوقحلاو ءببغت لاومألا

 انجي ل ذك ضاوغألا وا طيازارألل ! عديت قلاب ىلمأل ومها دعلسا يف ملظلاو راوب ىف

 نييسايسلا عامجإو ةينطولا ةيرصملا دئارجلا ةداهشو مهئارزوو مهدئارج فارتعاب

 اذه نع ًائشان .زيلجنالا لخادت دعب رصم لهأب ملأ يذلا ءاقشلا نا ىلع ابوروأ يف

 هذهب معنأف .نآلا ىلا يلع دمحم دهع نم نامزألا نم نمز يف هب اوأزري مل ؛لخادتلا

 اهلا :طئاسؤولاب+ لج او اوهضم, اف ,ةارلا زيقلعل نيل تالا" اهادعأ ىلا :لئاسولا

 ْ 00500 ١
 زيلجنالا سارتحا ةدش نم تأشن يتلا رطاخلا رداوبو لقالقلا تايادب هذه

 يعاد مهب حاص اذا مهتعجعج نم رهظي اهعيسوت وأ مهكالمأ ةياقو ىلع مهصرحو
 مهنيزاوم نمو ارتلجن ا وأ دنهلا نم له دونجلا نودنجي نيأ نم مهتريحو برحلا

 يف فرصتلا نوعيطتسي فيكف ةعساولا كلاملا ظفحل ةيرب ةوق مه سيل نا ةيركسعلا

 دوستال ةيبوروأ ةكلمم بسحت مهتيلخاد ريزو لاق ابك يهو اهيلع اوداس ول رصم
 نييبوروألا نف نييردصملا نم نكي مل نا ليح ا ةطلس اهيف مودت الو ماهوألا اهمف

 نم انءاج دقو رصم يف بارطضالا نمز دتما اذا ةنتف نم دنطا مط نوصت ةوق ىأو

 مدقتي امدنع ةرئاث مهمف روثت نا ىشخبو جايه يف نيملسملا مومع نا دنهلا رابخا

 1 ىو ا نوط للا ست عع
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 دلاسملا_لخ قاك شا لاس ةعبلو) ءانيلا هي زيلكا هدف لوضع رطل كل

 تءاجو (موطرخ ىلا رفسلا نم هسفن حارأو اهيف رمألا هيلا ضّوفو ةينادوسلا
 نينب ىيرطلا فسم ىف ليسا ليغ صحو يد هن مروا سريع! راخالا

 نودروج لارنجلا بلط نا دعب اذه ,دمحأ دمحم لاجر يديأ يف تعقو موطرخوربرب
 يفظومو ةنيدملا كلت ةيماح صيلختل شويجلا نم ًاقيرف لسرت نا هتموكح نم
 ةيماجلا جلع نم الإ نتايج انف عانس الزر | باوصلا نيت اكشلا تارقزك اهراخإ

 رارفلا ىلا صخش ةئامثالث غلبي مهنم قيرف نكر عافدلا ىلع ةردقلا نم اوسئيو

 لزنو اوعيطتسي ملف اليبس اهنيب نم نودجي مهلعل مهيرصاحم فوفص ىلع اوعفدناو
 عاقل قل فيم رك ناو دووج كارل ايسباهلتعا دلع كاما جا ني كل
 تلاق (رصم يف يبسايسلا ارتلجنا ليكو) نيرراب ريسلا نم هيلا رابخلالا »لوصف مدع

 هذه مالك نمو نورئاثلا اهوانت هيلا نيراب اهب ثعب ىتلا تايقربلا لعلو سميتلا

 ايف رمألا هيلا كضوفو قاد وشاب ىلا لارتخملا كلطمرأ اةيوزيلعالا ةسنركلملا نا هدا
 لارتجلا كرتب اهيدي تلغ ةموكحلا هذه نا ىرنو ةنسح ةياغ هريبدتب بيصيل هلعفي
 ايم اناطاإج قولا فاو

 داك داعش ع مو سو طرا دعاها تالا 'ديكج دلتا

 كلت اهب وكشي ةيرصملا ةرازولا ىلا ربرب ريدم نم ةيقرب تدروو .مهبولقب سأيلا
 ام مهيديأ نم اهب لحيو نورئاثلا اهحتفي ىتح مايأ ةعضب يضميال هنا لوقيو ةلاحلا
 ىشخي اشاب رابون نا اهدافم ةرهاقلا نم ةيقرب تءاج اذه دعبو .يدنش ةنيدمب لح

 هيلع ديزنو فوخ ا اذه يف هكراشن اناو بيرق تقو يف ناوسا ىلا ةلسفلا ناسل دتمي نا

 ةّوق الو لوح الو يرصملا رطقلا فارطأو ,ةرهاقلا يف نارينلا باهتلا نم قافشإلا

 .هللاب الإ



 نوال لع نمألا نارف

 كاوخمل اركسعم حيت  ةتيادملا كلتا ماوط خا نلماتلا للام ربح

 دعا فد نارين نم تافوذقملاو بناوجلا عيمج نم اهب ةطيحم مهبراضمو ردا

 مال لب طلو ناقل قات وللاو تالسلا لرد ركل نا قلع فت
 قيرط حتفل ربرب ىلا ريست بكارملاب نيرئاثلا فوفص قارتخا يف عسولا غارفا دعبو
 لينلا ئطاوش ىلع نابرعلا ةوق نإف يعسلا باخو لمعلا طبح اهتيماح عم ةرباخلا

 نا هلوقب مالكلا اذه عبتاو ءاهيف نمب كتفتو ةلتاقلا اهتحلسأب بكارملا ىلع لوصت
 ثيح ىطسولا ايقيرفا قيرط نم هسفنب وجني نا ىلع ةميزعلا دقع نودروج لارغجلا
 يتلا لئابقلا عم قافتالا ىلا ليبس ال هنا ىريو .هذاقنإب ةمتهم ريغ هتموكح نا ققحت

 (اشاب ريبز ةدعاسمل رطضي مويلا) اشاب ريبز ةدعاسمب الإ ربرب قيرط هيلع تذخأ
 >0 ارو ا ار و ل ع ل ا ا

 ةموكحلا نا (تالبارتسكألا) ةديرج يفو ةيزيلجنا ةيالو نادوسلا نوكي نا حمسن
 .نودروج نم باتك اهملا درو ةيزيلجالا

 هت را 01 حلا ل ةاوقلا نع دحا ةفاط قف دل" هذان

 نإف مهلمش ديدبتب هللا ىلا هد ىوس انل قبي ملف ةرئاثلا لئابقلاب فارطألا عيمج

 عيمجيب كتفتو ببنت لئابقلا كلت نا بير الف انتوعد ةباجإب ةيهالا ةيانعلا انفعست مل



 زيلجنالا يف ةيسنرفلا دئارجلا ىأر

 اهتميزع نهوو ةيزيلجنالا ةموكحلا فعض نع باجحلا كتبهناو راتسلا عفترا

 اهيلع تقلطناو ةيبوروألا لودلا نيب باترمل ةبير هيف قبت ملو .ةيرصملا ةلاشما ىف

 كيلبوبيرلا) ةديرج هب تاز ام كلذ نم ؛مالملا فويس اهيلع تلسو نسْلألا

 لابلا) ةديرج ىف رشن لصف ىلع اهمالك دنع ارتلجما ةلودب هيف ترخسو (زيسنارف
 لذدصمو لوم تنوقيف انو كف اخي اج دلو ىلا باسل

 ياللا م فلل اا يرش دين ةقراط هفإإ قار اية فك ع اسكو

 دليلا اهلي نملا«عف ونتي قاوعضتا:نآدوللا يورط ىهك د دعا هاقي نال لوح
 نس هلاظيقا لازنبتال انلتارفا ناو:هوجلاتتلباو:ىشتلا الإ هلال مط« ملاك اسّويةمللملا

 زجع نم رهظ امو ؛لينلا ئطاوش يف ةطلسلا ظح نم هتدقف ام اهملا ديعت نا ارتلجما
 اين فيس هليل موقتأت وبلا فن ال يرام يمل اج سع اكل هنع ع لل
 راصو روجلا نم قانخب مهقنخو سافنألا دعاصم نييرصملا نم ديولروفيلك دعق

 يذلا قيضلا قانخلا اذه كف ةيسنرفلا ةوقلا ىلاو فلخلا معنو (اذك) ىبارعل ًافلخ مهيف

 امدعب اهبارطضا نكسيو اهرطاوخ ميرتستف ابوروا اما ,نييرصملا سافنا عطقي داك

 فشكنا لهف ها ...اط دح ال ىتلا مهعماطمو هل ءاود ال يذلا زيلجنالا فعض اهقلقأ

 .نيلفاغ هنع نولازيال وأ نييبوروألا ىذل حضو آم نييقرشلل



 يتلا قرطلاو نييقرشلا ةلماعم يف ديدج نأش ارتلجنا نم رهظي موي لك
 ,مهفطالتو مهلماجتو مهبعادتو مهبعالتو ,مهدالب نم اهراطوأ ءاضقل اهب مهذخأت

 سبتلتو ءركفلا كلاسم مهيلع هبتشت ىتح ,مهنمؤتو مهفيختو مهنعو مهدعتو

 ىلع لب ءاهتيالوب اضزلاو اهتطلس لوبق ىلع ةشهدلا دعب مهلمحت مث ءرظنلا-حراسم
 دادعب ىف ههايقو لازم : اهامعأ لك يف يهو ءاهمرك نم هساقلاو ءاهبنم كلذ بلط

 لطعب لعاذم اهكلقين تكلس .لقعت ال علا تازبلا لبق فازلاب ني ريصاقل !تايبصلا

 اه ةطاسبإ لولا نم ةلودلا نمل ,ةيئانلا اني دنا [راظتألا ىف تدوفنأو يوزاوأ نم
 قفل عسا ىلا تومعف يبوقملا اذه ىف تفرطت م ةددلل ا كلت هن ف هرج

 عفرو ءاهتياحب رارقالل نييرصملا وعدت نا تدصقو اوررإ (اطنا لع

 بهذت مل ةليحلا نكل ءمهملع اهتدايس فرش مهحنمب حمسي اهمرك لعل اهملإ مهساقلا
 نا دكؤم ربخ يف ءاج دقف .تاذوعشلا كلت مهوقع سلتخت ملو نييرصملا ىلع
 ريضحم ريرحتب يلاهألا فيلكت اولواح رصم يف ةيزيلجنالا ةموكحلا يرومأم
 ميقت لودلا دنع اهيدل ةجح يلاهالا ساقلا نوكيل ارتلجنا ةلود ةيامح هيف نوسمتلي
 ريصم ضرأ يف اهفرصت ىلع اهوبساح اذا ىتح ءاهدوعو فالخإ ىف ًارذع اهب
 اهلا اوبْعر نيذلا مه يلاهألاو عنصت امف ةرطضم اهنا يعّدت اهكالمأ ىلا اهمضو

 رصصم يف لعفت نا لواحت اذكه ,ةفآرو مهب ةمحر مهتبغر لوبق ىبأت ال ىهو كلذ

 ةئام ىلع ديزي ام سانجألا ينلتخلا نييبوروألا نم اهيفو ابوروأل ةمخاتم يهو
 هجاقيط اكالعش رق نيل رشاد انظ مازن عاج اه نعال ةقللا ىغترألآلا فلا
 .ممادبأرقاؤؤعاورأ اعلساذ انياقللذ الط [ذلءمستا



 م ةديع هيحو ىيسملا يدلا لا

 نم فالآ ةثالث وأ نيفلأ ىلع اهقفني ىتح يناهعلا ناطلسلا ىلع اهوضرعيل هينج فلأ

 ةلأسملا ءانهنإ اذنه نوكيو ءىدتسو نيرب ىحاوت ىلا اهريسيوو :ةيكرتلا ركاشعلا
 اا نا طلعتلا لع عت ةوعير اك دنأ لا يح ا يعل ءادعوو ةينادوسلا

 ضعب هلاثمأ عدخ امك ,مهعفانم ليثمتب نيينامعلا عدخي نا لارغجلا ديري
 نا مهملع راعلا نمو ؛ةيمهولا تاليختلا هذه لثمل اوعدخني نا مهاشاحو نييرصملا

 ىلع ةقفنلل هدالب يف ةورثلا لهأ تاقنح نم نو دروج لارا سكج ام ارا

 ةطلسل اهعاضخإو مهدالب خيودتل مهشويجب اوبهذي نا راعلا دشأو ,مهركاسع
 ةلودلل اهنيلحنالا نعذأ اول معن ءرضم نوصخت 07 ةلاج ةيزيلج الا ركاسفلاو نيلجنالا

 ةنتف دامهإو اهيف ةحارلا ةداعإ اهملا اوضّوفو اهدالب اط اوكرتو قح ا نم ةيناهعلا
 دست واير ام ىه ب املا, ض وفينا مايقلا نع رخاس ةلودلا لاك الق ءنادردسلا

 رمأألا ملستف نودروج هيلا أجل ام لثم ىلا ايناطيرب ةلود ئجلت ثداوح ا لعلو .هيلا
 :ديرسي ملا لع متل امو يدحلا ل

 .ةيجيتارتسالا رصم زكارم يف ةطبارم ١

 رصم ضاوعبو ...رسوفإ.اهلالتحاو ايئاطيرب نم صالخلا بلطي وهف....ءالجب انهماياوت ىناثفالارهظي - ؟



 ةديدج ةعيدخ

 ينامألا مه اوفرخزو نييرصملا ضعب ىلع ةقباسلا ةكرحلا مايأ زيلجنالا لبقأ

 رصم لوخدل .مهيديأ نيب بعاصملا ليلذتل مهولمعتسا ىتح .ديعاوملا مه اونيزو
 راخسا عما خلا لهل مه اوبلق مك اودارأ ام مط متو .مهركاسعب اهمف رارقتساللاو

 : نوءاشي فيك اهنوفرصي ةيرصملا ةموكحلا مامز ىلع اوضبقو ,تاللعتلاو ججحلا
 لح ىلوتت نأ دالبلا كلت ىلع ينوناقلا قحلا نم اهل امب ةيناهعلا ةلودلا تدارأ املو

 قيقا رلاةزارقرل اههموتع لتس لتعرب او هير كيلا اينع وشير ناك ينل ميتا
 تنال هوت رمللا ساق با زسي نلعب اةيتنات هاكر ةيعتا اهمها
 مويلاو ءيرصملا رطقلا يلاهأ نم ةماع ةبغر الو ىسايس لصأ الو ىعرش قح نودب

 :ةاقتأ سس ف ير وبطل ورا ره ارخلا] لو لقبا لاى ققا قلع

 نا نم ًارارم هيلع انهبن امل عوجرلا ىلا ةرورضلا مهتأجلأ دمحأ دمحم ةكرح فيقوتو
 ةيئابعلا هلأ ذلا لها د صا ول اوتعو :ةردالجال اكن املا داذ ز (بتلعش ”وطرال ثتفلا هذه

 ديما تمتع ةيطانب داو نود روع لارج دتثتل نادوشلا ق اه رك انح) نعت
 لكشملا لحل لئاسولا عجنأ نا مايألا هذه يف لارغجلا أ 0 0

 ركيب ليوماص هقيدص ىلا بتكف راطقألا كلت ىلا هقوسو ينامع شيج نيسحت
 يتئام لذب ىلع مهلمحيو اكيرمأو ارتلجنا يف ةورقلا بابرأل مدقتي نا هيلا بغرب



 يلا ةظرارلا

 >0 كا دو يرتمتلا هلاكملا ف ربل ا 220022 ير
 سو رار 0-0 تطقسف اهتياهن ىلا ىضملا يف ةينوتسدالجلا

 لاوحألا حالصإ نم ةيناهعلا ةلودللو لودلل هب تدهعت ام ويعد كا ا

 .يرصملا ماظنلا ناكرأ اه تعادت يتلا نتفلا هذه ىبقع نم ديدش عزفو .ةيرصصملا

 رك دل ا يمل وكر رولا فسح نع تست سلك كلود ل
 ةيريصملا ةنيزخلا غارفب رمألا يف اهعم كارتشالا ىلا اهتوعد يف تللعتو ندنل يف
 نم قافتاب عضو يذلا ةيفصتلا نوناقب نكميالف داريإالا يف صقنلاو تاقفنلا ةرثكل
 يف ةرصحنم رّمؤملا يف ةلوادملا نوكت نا لودلا ىلع تطرش اهنا الإ ماظعلا لودلا

 ةيرصصملا لاوحألا ىف رخآ ءىبش ركذ ىلا اهودعتي نا مط زوجي الو ةيلاملا لئاسملا

 يوم ا سوو يرو مرعي و معرن دع اون ع

 كار نالا لا بحب 2 ايناف كنان ةلود الإ سوما ةيفاتس سن ني
 اسنرف ةلود اهباوج ىف عبتت اهنا ةيسايسلا رئاودلا يف نظلا ىلع ا

 ةعيبط نا اهباوج يف اسنرف ةلود تدازو ةيناملالا دئارجلا كتل كل ل

 لب .ةيلاملا يف رظنلا دح دنع نيثحابلاب فقت ال امبر ثحبلا اهيف يرجب يتلا لئاسملا

 ...اهتسايس تروهدت يأ ...جرعألا يشمي امكت راس ئنعمب تلزق- ١



 و
 ع

 ىرخا ةسيسد

 لولا ركنا اهكاف| هج راصم نزع وز عار ا ناكت كف ل12 ل ا

 .نوجرخي مث اهبف ةحارلا رقتست نا ىلا ةيرصملا رايدلا يف مهتماقا نوكت نا ىلع

 نتفلا ظاقيإ يف مويلا ىلا اهوئطو موي نم نوعسي نولازيال اهولح امدعب مهنكل

 لياوطتا ق/لوالا ذل ردع اذه ني كوكي ام اوهالقيل :رطاوخلا ذلك نوه
 ةصرف ةيبوروالا ةسايسلا تابلقت نم نودجي مهلعل يرصملا رطقلاب مهتماقإ ةدم

 مل طغ ىلع مههلالقتسا ديعب اولفتحي نا ماورألل اولوس ام كلذ نمو .يدبألا لولحلل

 نم هيلع نوردقي امب اولعف ام مه اونيزو :لبق نم ةيرصملا راطقألا يف ريظن هل قبسي
 مول كك لا يمك لد حا هاب كيرف ق2 9 هيلا ءرظ

 اوكزحيو نييزيصملا راكفأ اوبلقَتل الإ ريصم يف زيلجم الا ىررماب نم تلاد

 اشاب ميهاربا مايأ نيينانويلا نيبو مهنيب ناك امب مهوركذيو مهسوفن يف نئاغضلا
 نم مهنكاسي نم نيبو ةيرصصملا ندملا ضعبو ةرهاقلا ناكس نيب ةنتفلا كلذب اوظقويف
 اهعاود ىحمت تداك ىلا: ةموؤشملا ثداوحلا ضعب ميرات اوديعيو .ةيبنجالا للملا

 را 0 ا ل ل ل رم تكل ام

 .ءالجلا يف فيوستلا
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 رئاودلا ىف هب قدحتياام انيلا تلغ تافارغلتلا نأ الإ هذه: اهنيلاطم ى ةيتاعلا ةلودلا

 رقوتملا ف .هماظتتا لوبسل لير اهكس هدناعثلا ةلوذلا نا وهو ةناحسالاب طيس
 نمو هريصم ىف اهانضاقم قع ناتننلا تفتفكتيل اطيوبق ازتلجتا ىعارعي ةبعص أطورت
 فاقع زكاسعب تضم قا ةلتحلا ةيزيلجالا ركاشملا كدبتست نا طورسلا كلت هل
 ىف لمؤي ام وه اذهو ةيزيلجنالا شويجلا تاقفن نم لقأ ةينامعلا شويجلا تاقفن نأل
 رد اهلثم ىتأي نا لقف تتاف ول ةصرف اهنأو تاقوألا هذه يف ةيناهعلا ةلودلا

 رالكلالا (ضتارق اهتم شتت 'ةوق ايوخو اهم نيفلسملا تيولق ل اطلس هياكل
 هادرتسا ارنا اه كات و دقباتملا ةوعلا كلت مة طتست نا ويلا اهئ داق

 مترف ةموكحلا أما اذهل ليلعب هل ناقل ةلودلا لاجل نا انالتعو ءاهنردح

 لبق ناك امك رصم يف نييسنرفلا ذوفن ةداعإب ارتلجنا ةبلاطم ىلع اهتميزع تدقع دقف

 اهلا رسولا دلال سافل زنط نيل وتلاعب ا فار زل وردا حلا
 يف هتلعف ام ببسي زايتما ىندأب فرقعت الأ متنا وك قع ل انجل اوتار لالا داما

 دقفاشرم ةيدل) ًايايريلل قو نملبتالا ةرياثابلا نم نع دت اق 1ذهتو رعكلا قتلا هضاو

 .مهيلع ةبقاع أوسأ اهنظنو
 ال ام مهلع قبو مهصالخ اهمف نونظي ىتلا ةديدجلا مهتطروب قلعتي ام اذه

 نقي | ركل ىلادب تاما اكان ارب ةقيدلل نووناعلا ناخد دال درا ىياطمل اش
 دنع فقت مل اهنأ تايقربلا رابخأ تدكأو ايلعلا ريصم فارطأب ةنتفلا فصاوع تبعلو

 نافع اءاراو ام لولا نما نللذ“21زؤ و. لفسلا ربصم ىف قكاوبلا | تكرج لي ءاهدح

 اهاجر نم يأرلا يوذ ضعب لوقع يف قح ةقراب تعمل معن .ارتلجنا ةلودل صالخلا
 عون وهو ةيزيلجناو ةينامع نم ةفلؤم رصم ىلا ثعبت يتلا ركاسعلا نوكت نأ اوبلطف

 نا مهيلع نكلو نوملسملا الإ اهتلئاغ عفديال نتفلا هذه نا نم ارارم هانلق امل برقت

 .ءاشي ام لعفي هللاو ,حاجي الف الإو ةيزيلجالا ةبئاشلا نم مهءارآ اوصلخب



 قولا ةورعلا 8

 .ةىضاخلا هنارصملا لكاشملا نم نيتك كد للا ويكرر

 عقاولا بارطضالا عم ةيلاملا يف رظنلا نإف ارتلجنا ىلع ايفاخ نكي ملف اذه امأ

 امإ : نيرما دحا نم هتجيتن ولخت ال اهيف ملسلا ناكرا عزعزتو ةيرصملا رايدلا يف
 ةدئاف ءافول داريإلا نم نيعم ءيش صيصخت و ةددح غلابمب فرصملاو داريالا ريدقت

 نوناق لعف ابك لودلا هيلع يضق نوناق عضوي مث ًالثم ةدئافلا ضيفخت عم نيدلا
 ضرأ يف لزت مل ةيزيلجنالا لولحلا ركاسع نإف لقعلا هروصتيال امم اذهو ةيفصتلا
 نتفلاو اهددع غلبم الو اهتماقإ لجأ ملعي ملو ةيرصملا ةنيزخلا ىلع اهفيراصمو رصم
 ةحاارب لحي ال دحا دعا اهنيقرتت ةفلكم ةبليصملا ةموكجلاو ةينادوشلا تاي إرف ةئاق

 0 ا هدد يل تا ل ل ديل
 يىلخادلا بارطضالاو طبضنم هجو ىلع اهئاصحإو تاقفنلا نييعت ىلا لوصولل
 رح ثدح ىذلا ايندلاو ايلعلا ةموكحلا رئاودو تارادإلا ىف ىشفتملا لالتخالاو

 كك ةفاكف ةاط و فراح هكر نس ةيفانلا لايع الا دكرج ب اهف زيلجنالا

 رمتوملا ىلا ةوعدلا نم ارقلجنا ضرغ نكي ملف فلؤيو فرعي طمن ىلع داريإلا طبض
 .اهدعب عم اهل ةيمهأ ال يتلا ةياغلا هذه لثم ىلا لصي نأ

 كفراطملاو ان لا ىف رطلاو ةيلاملا لئاسللا ىف تحيلا تاسست ناو عاما ملا

 لا و ا ا
 ارتلجنا هضرعت ام كلذ ريغو ةديدجلا مكاحلا هيلا جاتحت امو نادوسلا ةنتف ءافطإ

 ولو ةعساولا تاقفنلا هذه عيمجب يفت نا اهتقاط يف سيل ريصم ةيلام نا لودلل نيبتو

 كار يل ا را ل كا ل
 ةيرصملا نويدلا نوكت نا اهبابرأل قوقحلا ظفح عم ةيرصملا ةيلاملا نع فيفختلل
 نأ اذه دعب لودلا نم بلطت .اهتامزأ يف اهدئاوف ىدؤت يهو ارتلجنا ةنامض تحت

 لاومألا لذب يف اهسفن ىلع ةعبتلا ذخأتو ,ةيرصملا راطقألا يف فرصتلا اهيلا ضوفت

 قوقح تسم امبرو اهزجع دعب ارتلجنا هلعفت نا نكمي يذلا اذهو حاورألا لتقو



 ةيزيلجنالا ةسايسلاو اشاب ضاير

 ةرهاتلاب اننا ويف وت ارش نقعنا سل يح ةتارملا تيركدو انبلا لقت
 اشاب ناطلسو ضايرو اشاب فيرش هيلا ىعدو ةيرصملا ةموكحلا ءارزو هريضح

 ةمهمللا ةيسنرفلا دئارجملا بلغأوءاشاب تباثوراشاب»ىريخ:و اشايز طلو .انشاب رمعو
 تقل مرالا لسن نايس ونام لف اور انا ييئا دام رياح كسلا يح تا

 مهدشأو ةيرصملا رايدلا يف ريمأ موقأ هنأ هتافص نم تركذ امو .هتمأ ىف لجر هب

 امو رعصمب تملأ يتلا ثداوحلا بقاوعب هدالب لهأ رصبأ هناو ةماقتسالا لق اضيح

 هيف ريخال ام ىلا اهريصم نوكيس نا ثداوحلا كلت ةيادب نم ىري ناكو .هيلا لوؤت

 ت.>لاوأ ةرنحلا ركذن اننأزو :شلخلا'ءاظعأ ةيعإبأ قلعشي ابغا دئارجلا كلج, ة تكسو دالبلل

 .هركذل قحلا ةمدخ وعدت امب هبقعن

 نيرضاحلا ىلا ههجو باطخب مالكلا حتتفاو اشاب رابون ماق سلجملا داقعنا دعب

 يف تلخد القندو ربربو موطرخ ةنيدم نا انضرف اذا ريبدتلا نم نورت اذام : لاقف

 ريرقتو ةينمألا ظفحل اهب ذخألا نكمي ةقيرط يأو ةعايلفأوقحأ "نقل ةزاوح

 ىلع ترهظو لاؤسلاب نورضاحلا بجعأف (ديعصلا) ايلعلا رصم يف ةحارلا

 توصب هوباجأ مث هنوعقوتي اونوكي مل امب مط هتأجافمل بارغتسالا متالع مههوجو

 رابون لاقف ,ةوقلا لامعتساب الإ ةنتفلا رطخ نم دالبلا نيمأت ىلا ليبس ال نا دحاو



 انا تامر ةروعلا

 نيملسملاو اموملع نييقرشلا لاوحأ ىف رثأ هلامأمهأ ىلع اهوضف قف أت

 راَبَخأ ضعب ركذ تلْفَغَأ اذإ الو ةماع ةيقرش ةلأسم يف تبنطأ اذإ مالت الف اصوصخ

 اين بانجو اكيارمأ نم

 يف ةريغلا لهأ نم لاجر اهب مئاقلا نا ىلع اهتم ردص ددع لوأ يف انهبن

 قفو ىبلع ريسلاو لدعلا بناج ةياعر عم مهتلمو مي الجو كنق كايعات اومه قرشلا

 وأ لوذلا نم ةلودل ةبوستم”ن وكت نأ يضتتقي اناحب اهعيزوت نا نظ نمو .ةمكحلا

 يف مكحتسملا سأيلا نم اذه هنظ أشن امنإف كلم وأ ةرامإ يف عماطملا ىوذ نم صخش

 حور نم طنقي الو ءاذهك ريغص لمعب نيملسملا ضعب ممه ضوه: نم طونقلاو هسفن

 هبقل وا صخش مسا اهيف ركذي الو ,فذاقتلاو ذبانتلل اهيف ةعس ال ةديرج هذه

 .ةماع ةدئاف هيف ثحبلا ديفي لمع وا لوق هل ناكاذإ الإ
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 ةويتكاو حا اكساب الاكتر اورق ! عظيما لارا نديم وسال ةلوماولا لل تكتمم

 اذه مباعت نا ارقلجنا ىلعف ؛ةيزيلجنالا ةسايسلا الإ ةلع هل نكت مل تاقرسلاو يدعتلا

 اشاب فيرشو نيرفود درولل هتغلبو ارارم اذه تلق دقلو انيلع كلذ سيلو ءادلا

 اننيب ثيدحلا نم ىرج امب هك خل ئرخأ ةرم نيرفود دروللا اعواشأإ هول ءابشكو

 اناا هلا ويسجوت اوكتو ل اها ىنأ انماكا فيطرسا نا الإ, ةمظتتللا:وكطو هيلع قاضأرعلاو
 ام نا لوقي امب ديري هنأك ءايجيردت لصحي حالصالا نا هلوقب نيرفود ماظن نع عفاد
 يلاهأ ىلع اهب لمعلا نم دوعي ةعيرش نوكي نا حلصي نيرفود دروللا ةعيرش هتوح
 اذه لثم ىري اشاب فيرش لثم نا نظن اّنك امو ةدئافلا نم ءيش يرصملا رطقلا
 1ع تلا عزب اجا عثاكاول اجا ة يعشن اناا, ليسو علل وأيضا, ننمعأولا
 امأ نيرمأ تينا نئرااال ىنكلو هنم داري اذام ملعأ الو (ةيامح) ايلا اوستن زب

 ةيلكأابشو ولن كل ويصاو اهو اومأ ةرادإ ارقلخلا”ملتستف ةيزيلفتالا ةماركتللا كلا البلا مخ
 نيله شل دالبلا الرج اللا. كاو الغلا: كلت قم :همهفأ:ىدلا لهدا دهب ةكولج وأسماك

 اولحتناف اهترادإ يف دقعلاو لح لا مهملاو اهملاهأ ننل لاخر ايف ةطلسلا ءأهربةنخالف

 ىلا قازلجل وم: يتورص اعلا ظانرو ل كرفان انيق هانم اجل ملجم
 وذ لجر هب اندهعف اشاب ضاير نم مالكلا اذه لثم ردصي نأ بيجعب سيلو

 نإف .ةايحلا عاونأ تفر يهو .هذه هتايح ظفحل مزلي امب ساسحاو ةينطو ةايح

 نا انلما ناكو ةيويح ةوق هريثت ركف نع ةئشان ةدارإ هنم مالكلا رثني امنإف ملكت

 ام دعب ًاصوصخ هب عدصي امب نوعدصي ةيرصملا راطقألا يف ريثك هزارط نم دجوي
 ئئادأاةهاقلو انارضانخ_قااهد الب لبقتسم مهل تلثمو ةعيرملا ثداوحلا هذه مهتلزن

 قف نيل: ووفلكملاانيلنهأ.اذا اكنقي ههمهي رفا عادا ضال واديفع بحب او احل لخوزلا

 نم بجعلا ديل نكلو .هراكملا ذبانم يف وأ لامعألا لفاون نم مهدنع تراص

 ةيتمتلو ا وينيك اوبك يأ اولكلتا لأ وجم زنك رفربللا ىلا اذيياطأاةيعب

 ١-1خ1201801014م



 قولا ةورعلا ا

 وأ ةيزيلجنا ةوق يأ) اهمادختسا بجي يتلا ةوقلا عونب ميرعصتلا مكنم مورن اَنِإ اشاب
 نإ انيمي تاس طخ را ةرنلا هيك نأ اقلب قا رس اك اذ ارامل

 يبحم نم نوكي امبرو هفرعن ال) نيرضاحلا ضعب باوجلا يف عدبأف : هيف ملكتت
 ضيب نودب نوكتال ةجعلا نا هفرعن يذلا لاق ثيح هيبشتلا يف نسحأو (مهناطوأ

 بلغأو نييرصملا دنع همسا فرعي تابنلا ضعب عم ضيبلا نم عنصي ماعط ةجعلا)

 مادختسا ديرأ ول هنا مرتحملا وضعلا دارأف (ضيبلا يه امنا ماعطلا اذه ةدامف ,برعلا

 دونجلا نم ضعب ةفاضإب سأب الو ةيزيلجنا ركاسع اهرهوج نوكي نا دب الف ةوق

 لسع ناين يوت دا صو نير اخ وجر قاعي قدي اب ديرك رشا
 اذإ وا ةلاس دوعت نا ةيزيلجإلا شويجلل نكما رارفلل ةرورضلا تعدو زجعلا

 يدع 'نوكر نا طفح و اننا وأ انادعلو قلاع و ركياوكتالف جل تيصأ
 اشاب ضاير لاق اذه دعب (غيلبلا ههيبشت نم وضعلا بانج دارأ ام اذه) مهتاداس نم

 قح يأبو مكدنع ةدوجوملا ةوقلا يهام مكلأسأ ىنكلو ةوقلا نييعت اننولأست مكنا

 دنا هات فان ودم اراك مادمت ماا يطير كيال افلاوبت كل طحوي

 ىلا ًايزيلجنا ًاشيج لسرت نأب ةيزيلجنالا ةموكحلا ءاضرأ يف ةليوط ةدم هدهج لذب
 ةلأل اخ ينل نأ داؤأ اشاب'.] اقوتالؤا هللعأ هكلاوز (بجعلا ب بيصتخأ م ذه و) ةادؤيفلا
 ياغورت رجس د تلا كابل رازع هيااعملا :ناقلع ًاسواياونا غاقخ مينة هسا ور اطال مالشإب
 ةيئازأ اسير دلإ اويلطيامازبتج أب. نيعتتحلا ءاضعألا ركذأ ىكلو اههحرو نع تلوحتو

 نأ قبح (نالكفط عر رقش بلبل مكل اذا .تايطلص ايشافي اا خيعب ماك هيمرايخ
 ةرايون .لواحف منسلجلا ختللذ داوحه عم ان اعدتسال ايس ف عن ال نااللزاك ا ىهاوزكانت

 هذه لثم يف رظنلا هصئاصخ نم سيل ىروشلا سلحب نا هلوقب كلذ عفد اشاب
 هعضو ام ىلع ايراج لمعلا مادام حالصا ىجري ال هنا اشاب ضاير لاقف .لئاسملا

 يف سيلو ماظنلا كلذ لوصأ نم لصأب هل ةقث ال هناو ًاماظن هامس امم نيرفود دروللا

 مل لالتخالاو فعضلل أشنم تناك يتلا طالغألا ناو اهنم دحاو الو ءارجإ ناكمإلا



 الت هدبع دمحمو ىيسحلانيدلا لاح

 ارتلجمنالا مهب عنضي اذام ؟ هيلع اوتيثو ًاقح.اولاق اذا مهدالب ىلع.وأ مهحاورأ ىلع

 وملك لنا هذاعتا ىف اةيغاللا لع وعملك قافقاو مهتاطوأ هي قا ةيتذتلا ودلع اذا

 نانةووشملا كاءازعدءاذا مهتازادءادنإ لع لئاعلا ىودحتازوت كنا ريلطالا نادك عم

 نع ءارألا ف قافتا اوسحا ذا نيلجنالانااازوتظ له :ةايحلا نك نوغي اف اذه ناك

 نيعأ تحت نوعيطتسي رصم نم مهجورخ يف تناك ناو دالبلا لاصم نم ةحلصم

 اها نضاناربنا ءاهمايغأو :دالبلا ءارمأ, مهو نيقفتملا ىلا روض اولطتوا نأ ايوا

 وأ هوُوَرََع ول نييننطولا ءازمألا ٌريِضَن ناك اذاف:ءهركف راهظإ نم ىقخي مل ءادجتو

 ايطاو وكيد اومملا هه ءابشا كاممعأ, اك قم ءالقفلا لكي دق !هنارر عا الح دوقاك

 ممألا ةداعس نم مويلا هارن امو اهتمداصم ىلع يأرلا داحتاو ةملكلا عاتجا يف

 ىلع مهتلمحو داقحألاو نئاغضلا مهتسنأ ىتلا ءاقشلا تابلم هؤنشنم ناك اهنا ةميظعلا

 نا ةمألا ءانب ىلع هنم ئشبخي ام عفدل هيخأ ديب لك ذخأو ةيصوصخملا تارفانملا كرت

 تقرتفا ةلم الو تباخف تقفتا ةمأ نم انعمس امو علقني نا ةلملا ساسأو عدصني

 ىنمتتو للزلا اهل بقرتت ارتلجنإل داصرم لاب ةفقاو ابوروأ نأ انؤارمأ ملعي الأ
 ءاهجو اهيلع قفتي ةملكل ةيغصم ةيبوروألا كلامملا يف عامسألا عيمج ناو طلغلا ا
 .انرايد يف لحت ةيبنجأ ةوق ديرن الو اننوؤش حالصا ىلع نورداق انا يهو نيبرصصملا

 ةملك ينم قعمسنا نييرجملا هلا تنحتاو .ايورروأ ىف نيشاسلاقانعا تدتما

 ناب راف ايما ملعب ناوحتشت نوي رصملاو ةياضعا توتا كءاقو.كرلك تح

 لذب الو حالسلا راهشا مهنم بلطتال ممألا نا قحلا لوق يف نييرصملا ءارمألا

 ًارطخ مهنم برقي الو ارريض مهلا بلجيال احيرص ًالوق مهنم بلطت نكلو حاورألا

 .هللايدل | ةأوق.البوا لزوجلا ل



 قولا ةورعلا الضزفل

 نسخت ابق ادن لش رالا نإ اوهرت امط ىفااههازيزطعلا نعل يللا فلاستإ | لع زدتلا
 وأ.ايزعصما نا انرودص ف. علتخياالاو ؛اكلذا نما مهعيمج انثاحنو ةيبزيلجتالا ةيسنجلاب

 وأ هدالبب ىلع ةيبنجألا ممألا طّلست ىلا ًاقداض ًاليم.ليمي ناك َاَيأ ًايقرش:وأ ايكرت
 كئلزأ ايصرو ساس بجعل عاعابعا اهو اجو ليلصالا ميدل ىف صلخب

 ا اول مجلس طيور لكمال قلاع اهباجنللا مفاعك زا للا ايئانمأب حردصملا ءارمألا

 دداؤبت: نأ هنطوب لزن ام ىلغ نزحلا نم ًاينافو هدالبب, لح ام. ىف فسألا,نم ًايئاذ

 ةوقلا لولح هبقع ام ىلع ردكلا نم ًالحمضمو هفارطأ نيب بناجألا شويج
 رقفلا لومثو لالتخالا مومعو لامآلا عاطقناو سفنألا ضابقنا نم ةيبنجألا
 امدنع مهنم ريمألا ةلاح نع ربعي نا ملقلا ءاش ول لب :لامعألا ةكرح نالطبو ةقافلاو

 نيفظوملا يديأ تفكو هتموكح تارادإ يف يزيلجنالا فرصتلا رابخأ هناذأ قرطي

 يف بناجألا كئلوأ يديأ ةطسبو مهدالبل مهيلع بجي ام ءادأ نم هتلم ءانبأ نم
 او ىعرش قح نودب هينطاوم عيمجو هئابحأو هبراقأو هلايع لامو هلام نم قافنإلا

 لاسر مأ بط ىرع ًايساكو لذ ًازيزعو مدعأ ًاينغ ئري امدنع وأ ةينطاوةحلضم

 ناولأ نم ههجو ىلع رهظي ام حرشل نايبلا ةوق تضمن ولو ,ملاظملا طغض نم كالهلا
 نم هركف هثدحي امو هبلق هب ضبني امو ةدعرلا عاونا نم هئاضعا يفو ةدومكلا

 نود نايبلا ةوق تفقولو ًاريبعت ملقلا عاطتسا امل مومغلا رطاوخو مومطا سجاوه

 ةءاربلا ىلع ماقأ ولو مهنم دحأ هنم أربي ال يذلا وه اذه .ريثك نم ليلق ىلع نايتالا

 فرشلا بتارم نم اوغلب امو مهتدايسو مهتزع نايراملج مهو الي فيكي واق يعقل

 انهعاهنم هدلغطسال ماتا ويدالبلا الازبعأت ليغ مهسايق رفضاوت ناك اهنإ ةجقأرلاو

 الف يبنجأ مهرايد يف داس ول هنأب نيقي ىلع مهو ةيعرلا نوؤش ةرادإل مهدادعتساو
 هايتس ناقل فاح الللي اول فلانا لقا اهلا يوم لطحن رات لااايدسووب رعد

 2« راف ديانا لاك ياكم لعب تيدي )ايل ةلجلا لا, ديط اهو رويل ذت دلع
 هناتشخضقذلا امو:قوفاخي. ءىعنيأ نيف فاوخلا له !! مالكلا نع مهتنسلأب كسمأ



 "ا ءادبع دمعو نيس ةهوقلا لان

 نا:ةديزيلجلا كلت تلادقو !غلابملا. نم -نكمي:ام كلعأ دوقنلاب نما مليلع, ضرع ناو

 ةحفاط (نييرصملا) ىلاهألا بولق نا انل دكؤت ربصم نم ةدراولا ةريخألا رابخالا

 ًايزيلجمنا ىري نا بحي نم رصم يف دجوي ال هناو زيلجنالا ىلع قنخلاو ظيغلا نم

 تعبتتا مث (عازغلا عفتراو مصخملا هرقأ هلل دمح اف ًارارم ٌءانلق يذلا اذه) هدالب يف رطخي
 لالتخا) ىوس هنع ربخي نا حصي ءينث نآلا رصم يف دجويال هنأب اذه اهمالك
 عم تارباخ لا ناو نيتظفللا نيتاهب هنع ربعي نا نكمي مويلا ريصم هيلع اف (بارطضاو

 ةيزيلجمنالا ةموكحلا نا معن تلاق مث ,تاليحتسملا ليبق نم تحبصا موطرخ

 نكلو ءرهشأ ةعبرأ يضم لبق نادوسلا ىلا ركاسع لاسرإ اهنكميال هنأب تحرص
 .ئضوفلا نم رصم ىلع هتبلج ام ةلازإل ئرخأ ةطساو ىف رظنت نأ اهيلع

 ينوناقلا قحلا بحاصل اهيف رمألا ضيوفتو اهلهأل دالبلا كرت طئاسولا حجنأ

 بولقلا هل نكستف .يملاهألا عيمج بولق ىف ايلعلا ةلزنملا هل نمو دالبلا كلت ىلع

 ضغب ديكأت ىلع انتقفاوم ىلا عجرت لئالق مايأ دعب سمياتلا لعلو ,نتفلا نارين دمختو
 يلاهألا ليم يف غلابتو ًاموي نيرشعو ةسمخ نم انيلع هركنت دقو زيلجنالل نييرصملا
 .مهملع زيلجنالا ةدايسل

 نكاوس ,ةهج ىف ةمجد نإّتع ةمرزع لح فقو انوساج نا دئاركلا توكذ.#
 دعب هناو قيرطلا عطقل بودنه ىلا لتاقم يفلأب فحزي نا دعتسم هنأب ربخأو ءاجف

 .ةفينع ةدشب نكاوس دودح ىلع موجهلا نود فقيال كلذ

 نآلا ققحتي مل ناو ربرب ةنيدم يف نيرئاثلا لوخد نا ناتلا ةديرج يف ءاج

 بير لك عطقي ةنيدملا كلت يف يسايسلا ارتلجنا ليكو هب ربخأ ام نا الإ ةيمسر ةقيرطب
 ةانيتلا يسلط لف ايتفاجي رم اميه ناف هلا ال اهنا ىكزان طش نا كش لس 0

 ةنيدمب دمحأ دمحم عايشأ لولح ىرن انأو ةرهج نيرئاثلا فوفص ىلا اومضنا يقابلاو

 مهراظنأ حمطتس نكلو اذهب نوفتكي مهتيلو ايلعلا ريصم بلق اوئطي نأ مه ئيهربرب

 نم بيتاكم مهملا تدرو ناوسا يف ةيرصملا ةيماحلا طابض ناو .ىلفسلا رصم ىلا



 ناذاوَسللا

 يف طوقسلا نم اهيلع ىشثخي ةلاح يف ربرب ةئيدم نأ يضاملا ددعلا يف انمدق

 ىلع ليوط حاحلإ دعب :ةنيدملا مكاح نأ عوبسألا اذه رابخأ تءاجو نيرئاثلا يديأ
 ةرازولا نإف الوبق هبلط زحب مل .هيلا ةيركسع ةدجن لابسرإ يف ةيرصملا ةموكحلا

 م و ع ع كا كل ل ص ال وي

 يف عرشف .ةعرسلا نم هنكمي امب ةنيدملا ىلخي نا (ةفيلخ اشاب نسح) مكاحلا ىلا
 اد ياا هوز ايوا قبو طر جال دج ةطاقلاب ديك اهل
 نبل هلا بو سارا واو رع ا الع نا ةفيطسا# قلما قوي فمان انلاكت
 ناتو عال يولد نوفر ياةيروأ قوانإلب زك يلا اطاؤتلا »قبل بتنا
 اهعيمج ةيماحلا ذاقنإ هل متي نأ مكاحلا لمأ نف هلك اذه عمو ءامد كفسو لاتقو

 ركاسعلا نم قرف عبرأ نأ ققحن دمحأ دمحم لسر لوصو لبق وكسوروك ىلا اهاسرإو
 (ربرب ةيماح نم مهلك) يرصم يركسع ةئامسمخ عم (قوزبشاب) ةيطايتحإلا

 نورصاحي برب ىلع مهئاليتسا دعب نيرئاثلا نأ ئئخيو دمحأ دمحم عايشأ ىلا اوزاحنإ
 .بيرق تقو يف ندم ةلمج

 ءارو امف دالبلا ىلاهأو لئابقلا عيمج تراث : ةيزيلجنالا سمياتلا ةديرج تلاق

 تالسارملا ليصوتل موطرخ ىلا ريسملا ىلع نوأرجي لسر دجوي نا نكمي الو ربرب



 لا

 دفا ل 10 هلا ف ادوجوم ناك مالا ومعارف راكم ىلع لت

 ًادنج يلاهألا نم اوزاتخا مث هودرظف ةيركسعلا لامعألل حلصي الف نايصغلا حور

 دلع ارمأ روع دقير نع الا يطابص هلع ساتر ملتساو ليلت دعا 01
 اذه دعب ثبلن ملو مهدئارج هيلع ءارطإلاب تنطنطو حاجنلا ةعرسو ءاظنلا نسحب

 مدع ىلع مزعلا عم ارارم كلذب اومهف .ديدجلا دنجلا درط ىلا نوعراسي مهانيأر نأ
 .مهمسه نع ةيسايسلا عناوملا ضعب مهتدص املكو نطولا ءانبأ نم رخآب هلادبتسا

 رو انيدعلا تصحب ملا يوسي 3 هلل ديلا هز افلا ا رداع 00-06

 ا و ارح اول

 .لودلا ةروشم نم هيف دبال نا اوملعو ةينطولا ةيماحلا

 هريوحتو ةيفصتلا نوناق يف رظنلل روم دقع يف لودلا ىلا اوبغر مايألا هذه يف
 ةلسرملا مهتحئال يف اوحرصف اهلاقثأ ضعب اهنع ففخب ةيرصملا ةيلالل ماظن عضوو

 ضيف مو رليو اضن كل تباع ” طعولا ليلا ةرط رات 1
 : .ةيرصملا نويدلا ةدئاف

 ةقيو ةيرحملا ةيلاكلا قادرتعلا كب اولعج تاوس كيل وعلا

 كاد 5 مهتاراجمب ةيناهعلا ةلودلا اومزلأو رصم يقف لصح يذلا ميظعلا بالقنالل



 قولا ةورعلا 20

 مهدعيوستي و هةبقإعلا .ءولانتءاهف كردي يح يملغل]هأ لع اءاتب ةرازوملا طاب عو .ةلجأ

 اذإ ةديرجلا كلت تلاق مث ,مايأ ةرشع لبق ةنيدملا اوكرتي مل نا حبذلاو لتقلاب

 نع عافدلا ةيفيك يف رظني نأ ذئنيح دبالف لوألا لالشلا دنع دمحأ دمحم ةوق تعمتجا

 !!! ةرهاقلا

 تلضارولسلا ادلع ار اودم ةييلا دانت البق نمد اختو اهعق و تن لّدك يالا, ذه

 ءاود ىلا دئارجلا كلت تافتلإ الإ قبي. ملو ةيزيلجنالاو ةيسنزفلا دئارجلا هب تقطنو

 كلذ يف رظنلل اهتاموكح هبنتو الاضع نوكي داك يذلا ءادلا اذه جالعو ةلعلا هذه

 ميلست وه امنا جالع هءارو سيل يذلا جالعلا نا ىلا اهدشرتو رصبتلاو ةقدلا نيعب

 عبتت مايأ دعب اهارتسو .نيملسملا نم هفيرصصت قرطب نيفراعلاو هيف قحلا يوذل رمألا

 ل ا ابطل لاو



 انلنخ هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامج

 اونكمتف مهنيب اوثبناو مهيضارأ يف نييدنطا ىلع (ناذئتسا الب اولخد) زيلجنالا رمد

 الملخ لال سدألا ىل ل فحسجل البراد 0 اولا: الاعب فنعايرغلا ياا الا رطزللا ةلقلف ىجزققا قب

 بلطي رخآب ريمأ لك اورغأ مث ةريغص كلام ىلا ةكلمملا تقزمتف ةيروميتلا ةنطلسلا
 زطخار ايلاققلل لوي ذلك ةعساولا ةيزتملا ةفضارألا ةككرادطقادكلط ملتح كل دعتلاآو داوي

 ب العام لمت أ ةعمم رمز يجبنفاكيل دارس الانا اولا (خيازمأ رضا قولك
 لك ةدعاسمل مهبديأ اودمو سفنلا طاسبناو ردصلا ةعسب زيلجنالا مدقت كلذ دنعف

 اهي ةئالال ا ضيقوتة رجلا وادب نيقحتا ]لاقت م عبإ: الط اذوطتلظبو ازيغ ةايتلزال خوي

 ةيلهألا مهركاسع نم راغصلا كولملا كئلوأ ريفنتب لمع لك لبق اوأدب .بلغلا فيس
 مهشويج 26 ميظعت يف اوذخأ مث لالتخالاو ةنايخلاو نبجلاو فعضلاب اهومرو

 باون لك عنتقا ىتح ماظنلاو ةلاسبلاو ةوقلا نم هيلع مه امو اهداوقو ةيزيلجنالا

 كئلوأ ىلع زيلجنالا لبقأف ةيزيلجنالا دونجلاب الإ هبلاغم ىلع هل رصان ال نأب اجاروأ

 تحت ةمظتنم دونجي هريغ ىلع بلغتلاب هزوفو هكلم ةنايص لكل نونمصي جذسلا

 نييناطيربلا نم اهضعبو نييدنطا نم دونجلا ضعب نوكيو زيلجنالا نم داوق ةدايق

 ةجرهبؤ:ةهئاهدز ءازمألا'كئلوأ:لوقعإاوبلخ مث اهتقفت دي نأ آلإ كاملا قلعاامو
 مكاح لك ةمصاع نم برقلا ىلع نوكي نأب مهوضرأ ىتح مهاقم نيلو مهدوعو

 ءايلوأ كلذب زيلجنالا راصو ضعب نع مهضعب ٌرش عفدتل ركاسعلا نم ةقرف
 اهودعا يتلا ةموكحلا برشم مثالي مساب دونجا كلت نم ةقرف لك اومسو نيضغابتملا

 اهومس اهريغو (ةيرفعج) اهومس ئرخاو (ةيرمع) اهومس ةقرفف اهنع ةيامحلل

 .ننيفم اولا وةتكيشلاواةققلا هلأ الس اراب(ةلطبللكو)

 ةيركسعلا تاقفنلا ءادا نع ةورثلا مهب ترصقو ماكحلا نئازخ تغرف املو

 ةياغ اورهظأو ضرقلا ىف ماكحلا كئاوأ عم اولهاستو مهنئازخ زيلج الا حتف

 ةرسبملا هب نورظتنيو ةدئاف نودب مهضعبو ةليلق ةدئافب نوضرقي مهضعبف ,ةحامسلا

 نوئموي اوناك نامز يضم دعبو ءامسلا نم ناوعأب هدمأ دق هللا نا ريمأ لك نظ ىتح



 قثولا ةورعلا ما

 اوبلطو دئاوفلا نم : ءىش صيقنت لاحم ا نم اومعزو نينئادلا نع اوعفادو باللقنالا

 فرص انكادواننلا كوفر قتل ءابجط [جيددع ا نا كمت دقلا 3 ,قإ ةيرثصملا ةمزكجلا اولا

 مهددا اوطسبو (ميحرلا بألا ةفطع) نييرصملا ىلع اوفطع مويلاو نينئادلا قوقحل

 تسيلأ .ةينطولا مهتيماح وح عم ةدئافلا فيفختل اهتدعاسم نوسمتلي لودلا ىلا
 جراخلا نم اهدودح ظفحت ةيماح ىلا جاتحت ملاعلا دالب رئاسك ةيرصملا دالبلا
 يف نإ .تاموكحلا نم ةموكح اهقورط نمأي ال يتلا لئاوغلا نم اننا قع

 ًامظع ًارسل ةيناثلا ةمحرملاو ىلوألا ةوسقلا كلت

 تايرورض نم اهيلع مهتطلس نودعي ميدق نمز نم عماطم رصم يف زيلجنالل
 ةيركسع ةوقو ةيلام ةورث مط تناك ول نييرصملا نا مهدلخ يفو دنطلا يف مهتكوش

 تاقوألا كلت يف ةيلاملا ىلع اوقيضف .مهدالبب نوديري اهف مهنوعنامي مهنإف ةميظع
 ةيدنجلاو ةيلاملا نيتوقلا يف فعَضلا لصحيل ةيركسعلا اهتوق قيزقل ةموكحلا اوأجلأو
 هذه هتعبت يذلا بالقنإلا يف ًاببس ريبدتلا اذه ناكو هيلا اوحمط ام قيرط مهل دهمتف
 | رقنعلب صم ىف ةلخادملا يسئ قم وكلا فعضي ىشب_ صق اهدعو هلئاشا تذاوحلا

 كلقلا ريغ ناونع داجيإل مهدصاقم ىلا يضملا يف انيوهلا نم ةلعا ا باع

 كلذ 8م ا ا

 اوأرو. مه بولطملا وه امب ناونعلا 0

 قالا ةلامملا ضارع يلا كورلا وعدا لئاسولا نسحا

 نم دبالف ةيرصملا رايدلا يف مهركاسع ءاقب مهئارآ يف موتحما نم ناك املو
 هذه .ةّئاق مهركاسع ىلا ةجاحلا نوكت ىتح يرصملا دنجلا درطل ةليسو بلط

 لطلاب نم ءايينارالا نييبو رولا نم نيتك اهتع لفغو نييوراصملا لع تيفخ اير ةقبارط
 ةطاسلا هكا ولات و: ةيدنطا فالبلا ىف راه وكل ئلاب هو نيلخ اال :كتعيدف اجمل
 دل فيقع اقع ل وز ىو د2 عاش 1 كلقس ترون ةسا ىلإ[ راطعاالا كلت لع تتللملا



 فن هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامج

 هلو: جريغط ةكلخم ىلع ةهدايس ا ونلغأءاكورب هنا عال وفر اكل راونططح هلو ذك

 .مهتافجأ هب فرطت امب الو اهيلهأ الو اهمكاحل ةوق ال نأ اونقيأ امدعب الإ ةريبك

 نلكاشفتلا اراوطخال والاهل وون لب ليبل لابحأو ملاعلا "7ةعقاب زيلجنالا كئلوأ

 اودارأ ام مت نإف ةيماح نع ىنغتست الاوضاع الملا فوم يضطلع اطل و طلت

 ةلءًا'يدانخب ان وكبر ايا ويل |:ًاادهج .مقينتتةيلظل هلأ ة طيف ةطلادلا با غاوذ ضان وكيف
 يف قح هل نم لك ىلع هيوقلا راتسأ تحت مهتليحب اوراد لبقي مل نإف هكلمل ًأظفاحو

 مهشغ وأ مهحصن لبقي نمب اورثعي ىتح هيلع اهنوضرعي دالبلا كلت ىلع ةيالولا
 نوكتو لوبقلاب هتمذ حمست م نل ًافلخ ًاكاح هنوميقيف دصقلا ةقيقح نع ًالوهذ
 ينطولا دنجلا ىلع زيلجنإلا بالقنا رس اذه :ا4ولنوأ دلة شا راورطلا كلغ

 ةيهاولا ةلدألاب هدرط ىلا مهمعسو هدادعتسا نسح ىلع ءانثلا دعب هتريس ىف مهحدقو

 :ةقها ولاا ملاذ

 ناك امك نودتعملا هيتأي ال نامزألا هذه ىف ناودعلا نا هيلا يعادلاف رمتؤملا امأ
 دارأ نم لب يبغلاو يكذلا هفرعي ةروصلا ركنم هجولا هّوشم ةيلاخلا باقحألا يف
 نوربعي ام وهو نيهاربلا نم (عمج) لافحو ةلدألا نم بكاومب هّفحي ن نا ديالق ًاناودع
 ةليحلا هذه يف وهو ناودعلا هنك ىلع فوقولا بعصأ امو حلاصملاو قوقحلاب هنع
 :ةليلبلا قلما كلتت

 ةيلاملا ةلأسملا ىلع هيف ةلوادملا رصق نوبغريو رّمؤملا دقع زيلجنالا ديري

 مهسفنأ ىلع اوذخأيو مهقوقح ءادأ نينئادلل اولفكيو يرصملا رطقلا نويد اونمضيل
 يف ةماقإلا لودلا مه صخرتل نامزلا نم ةدم ةيريصملا تارادإلا ىلع قافنإلا ةدهع
 ايس ةزاطروت قالا ف هم ةبطب ل دل ىعزوه  ىروكتس فمأ»لللا يللا اهدا

 لودلا يف برح ثداح كن اذإف ابوروأ دالب ًالظم ملسلا ماد ام ةيرصصملا ةموكحلا

 اوبرضو مهلكالكب اوخانأو دالبلا كلت يف اوعبرت عوقولا ديعبب وه امو ةيبوروألا

 .ىهاودلا نم ةيهاد ىلعمب ةعفاب ١



 قولا ةورعلا ام

 ةياهن عم ركاسعلا تاقفنب ةبلاطملا ىلا نوريشيو قفرلا ةياغب مهنويد بلط ىلا
 تاقفنب مايقلاو نويدلا ءافو نا ملعن انإ اولاق ءادألا نع ريمألا زجع اذإف فطللا

 نم اذك ةعطق يف لمعلا انيلا اوضوفت نأ مكحصنن نحنو مكيلع بعصي دونجلا
 اهانقأ يتلا شويجلا ىلع اهتالغ نم قفننو اننويد اهنم يفوتسنو اهلغتسن ضرألا

 لومي املا جن اغإاو نا سان الإ رم ميعنالا: دل رماكملا لاس ردك هر عضوذلا ف هك

 اهالغتسا ءانثأ يفو اهئاحيفو يضارألا "7تاورضغ ىلع مهيديأ نوعضيف .مكل

 ةماقإ: ككاسأ) نكشل فل كللذإ نورلعني الكا ةطعم ]يل ظياوا ونيس اعدل از: ىو! رول
 ءارمألل نوحتفي اذه لالخ يفو ,ةيدنطا مصاوعلا باوبأ ىلع مهركاسع (ركاسعلا

 ضارأ ىلع مايقلاب مهضرق نوضتقيو مهنوضرقيو ريذبتلاو فارسإلا نم ًاباوبأ
 بورح مهنيب بشنتل ماكحلا نيب ةوادعلا ران نوضحب مك نوألا ىلا اهتومضي ئرخأ

 ءزج. نعبر خآلل.لزانتلا ىلع نيبزاختملا دجأ نؤربجيف حلصلا رمأ يف نولخادتيف
 نوموسوم مهامعأ عيمج يف مهو هيضارأ نم ةعطق نع يناثلا مط لزانتيل هكالمأ نم

 .نيبلاغتملا نم لكل نيمألا حصانلاو قداصلا مداخلاب

 فعضتل يلاهألا رئاس نيب قاقشلا عاقيإ يف اهنولمه ال نوؤش مهلف اذه دعبو
 هتياهن ريسلا غلب اذا تح ضعب تويب مهضعب برخبو ةيلخادلا ةدحولا ةوق

 ادحأ عيطتسي الف يديألا تبلغو موكحلاو مكاحلا نم ىوقلا عيمج تلحمضاو

 ةيقاودل ةيماح تناك يتلا ركاسعلا كلت فويسب ةرزجلا ىلا مكاحلا اوقاس .اكارح

 هوفلخ مث هلام نم اطاقص ىلع قفنيو ةليوط نينس نم هقنع زجل ذحشت تناكو هدالبل

 كلمن دغلطتل ةكلااملا ةلئافلا فايع عاديا لانا قب نولث ناكر طكالع ىلع

 ًازايتما مهحنمي وأ ًاضرأ مهعطقي نأ ةطيرش ىلع بلاطلا نولويو كلاملا نوعلخيف
 مهرلكللايفو هيخأ نبال معلا نمو هيخأل خألا نمو نبالل بألا نم كلملا نولوحيف

 ادحا اواجاف ام .ابوروا ةبقارم نم دعب ىلع وهو دنلا يف مهريس اذه .نوحبارلا

 .ىضارألا بصخأ اهانعم ١



 سا ةديع دمعو: يللا نيالا لامع

 .اعطاق امكح كلذب مكح ءاهعئابط هيضتقت اج عمألا

 لاوزلا ىلع تفرشأ ريصم ضرأ يف ايازم اه تناك اسنرف ةلود لودلا نم معن

 ناصتت الو رجأالا نجلا دارو ايف ةعساو كرام اكو اهيعابض امنع لكلا 0

 ناك مسا ىأب ريضم ءاشجأ ىف ةيلجنالا رفاظأ تيقن اذا كالمألا كلت لع اعطلبن

 يف لهاستلاب نييسنرفلل حمست ال ةيسنرفلا ةسايسلا لوصاف ءناونع يأ تحنو

 قرشب بيغلاو رصنلا يف ارتلجما ةلود قباست سورلا ةلودو .ةيرصملا لئاسملا

 72 يف ةتباث ةيفخ تامحازم ايناملا عم اهو ابوروأب ةوقلا ف ناملالا سانواسا

 ىلا مامضنالا اهتسايس ماكحأ نم نوكي دقف ءىرهاظلا فلاتلا اذه اهليزيال نيتمألا

 نيتمألا لاح ةعيبط ىف رظنلا لب ةيرصصملا دالبلا يف ارتلجنا ةقياضمل اسنرف ةلود

 ةيادب ةلأسملا هذه نوكت امبرو ًاضيأ ةيبوروألا لكاشملا يف امهداحتا موزلب يضقي
 .نيتلودلا نيتاه نيب طابترإلا

 كاردإ نع ةيضاملا ثداوحلا ةييجحت الو نييناتنلا توض ال ةضارفلا هذه لكار

 ةيناهعلا ةلودلا عم داحتالا ىلا ةجاح سانلا لقال ى نييسورلا نا يهو ةتكنلا هتاه

 ناسنادعلا عم ةقلالا نوري و راسا فر حلل باوبأ نم مه حتف امل تاقوألا هذه يف

 يف ايلعلا ةلزاملا نم ناطلسلل امب ,راطقألا كلتب مهحباطم لين يف مه دضع مظعأ
 مك سلف يقانراو هيلطخلا دارا رسب نام عملا اذخاف الواط 0 كبل

 برحب اهوحتافي نأ لاحملا نمو .بيهرقلا ىوس ةيناهعلا ةلودلا ىلع هنورهشي حالس
 اييلاطعم ىافلسلا تقي ذاق اهاساز ديفرشلا دالبلا نع ميدطلس تلضلتت“الإو

 نم اذهو اهلا ةناكتسالاو عوضخلل زيلجنالا أجل اهقوقح عاجرإ يف تدتشاو

 ةناكم ىلعو دنملا يف زيلجمنألا لاوحا ىلع فقو نم لك دنع ةلجلا تانيا

 .ءاشي ام لعفي هلل مكحلاو ام ومع نيب دنظأ بولق يف ىناّتَعلا ناطلسلا



 قولا ةورعلا نفي

 ٌرس وهو نييردصملا ىلع زيلجنالا ةقفش رس اذه .مهاصع اوقلأو اهيضارأ ىلع مهنارجب
 .ةيلاملا نوؤش دنع رّمتؤملا فوقو ىف مهتبغر

 له نايارسللاا لق دع لقا اعلي دنقلا يطا ديلان يملا ةيبفظلنا 57

 لهي بالي خل ومسجل ا يعط عال يباة وشامل هيااعي يتلو راي اهيتي وش

 بئالهألا برم اايلاوقسا: ةلودتانسيلؤل اه. مهأ اوهءاعاةلغتسلاأ ىف> قو ةلرفطلل
 .لفدلاب نيرعكذديل اتناجط همنا و رطل قرة نسا ؤمفك نا علع اي للورط ةيوؤملا
 يلع انه دع اعلن ويك ؤ دل ةقاومأ نا هاشم سساكم ةلفراسا:اههإازوأللا فييسبول

 يف هلاون لموت امب شاجلا ةنكاس ىهف ايلاطيإ امأ زيلجنالا ةلودب رارضالا

 اهلغبا يب د صن#لاب نع اوف رهباشواشا جرزسلا اها نيخيالادب معلا اوصلك
 !!!هترزمأ كنراذتلة لول عجبا! املا ةليركزأ القت ايفحيف

 ةيرعصملا يضارألا يف ةتباثلا اهقوقح نع رظنلا انلوح ولف ةيناهعلا ةلودلا امأ
 مظعألا»ركازلا لقت ضار الان كلتا عرعيةي ال ولا أ اذيلعتل نأ لاميلدا 4 نيتك كنا» و
 يفو ئىرغصلا ايسأ نم اهب لصتي امم مظع مسقو ايروس يف ةيناثعلا ةطلسلل

 نع ًاعافد رصم ةنايصل مهعسو اولذبي نأ نييناهعلا ىلع ضورفملا نف .نملاوزاجحلا

 نأ كلملا عئارش مط غوسي الو مهكلامم مظعم يف مهتكوشل ًاظفحو ةررقملا مهقوقح

 اهب لصتست ةدقع ريصم نإف يلك الو اهنم يئزج يف ال ةيرصملا ةلأسملا يف اوطرفي
 هدا موس لكلا ملا ارم الفات ع عدلا اذاف ,ةيناهعلا ةنطلسلا فارطأ

 قاتلا نايفيفاا تلا هيكراجتللا هةليددلا كال وضيفتوع نبأ فايف ومنزل

 ةيناجللا قارا نكا ذا جللطلا ندع ةناعانلا حانت رقيولل يا ولك ةليوعلفلا

 ليال ليلا ضالا هدو فيقتاملا هبكيطسر انتو رطل ملا ارا طماع هج نال )وطلاب
 قيل قا نايبتاعشلا خلي ,قلي لأ ذلو خلد ليهم اسافر د مياخألا مهامنا يلج
 يف ةياغ ىفدأ كرامسبل سيلو ,هعقوتي ًارش هسفن نع عفديل ةجاحلا تسم اذإ سورلا
 لانوس عملا نظن مهو فعخ |: نم فم يي جادعلا انج ةلإ نينناعلاب لاضمذلا



 دجن

 زيلجنألا لصنق هلعف ام اهب ىكحي ةليوط ةلاسر دجن ىلاهأ دحأ انيلإ بتك
 رهشوب اردنبب هرقمو سراف جيلخ يف هتلودل الصنق ناك يذلا (ىليب لنروك) رتسم

 ,لصيف ريمآلا دجن ريما ناك مايا 1١٠١ ةنس يف دج دالب يف ةلخادملل هب لسوتامو
 ' | نونا كلت كي دع اقل كيرلا ننكر ءئاؤحتل اهيا ديداجللا هده ملا نفي ةقو

 زيلجنألا هذختا ام نيبو ةيدجنلا دالبلا لحاوس يف لخادتلل لصنقلا اهب ثبشت يقلا
 نبل ةراذيغ ءاغل ىتلاالغاندجلا اهنأدالإ سمت قسرا للا اقل اقلط

 ءاليتسالا اولواح يتلا دالبلا يف زيلجنألا لعف ام هيف لصفن ًاصوصخ ًاباتك اهائمألو

 اذه عبطنو مهدصاقم نم مهنكمي ام بلط يف مهرارمتسا عم اوعيطتسي ملو اهيلع

 !!اناحم هعزونو باتكلا



 قئثولا ةورعلا

 ًاتايحأ ركذلاب نملَسَملا اهصيصختب هذه انثديرج نأ نمانلا نم دعا نب ال
 قفتيو مهئاطوأ يف مهرواجي نم نيبو مهنيب قاقشلا دصقت مهقوقح نع اهتعفادمو

 اننأش نم اذه سيلف ةليوط لايجأ نم عفانملا يف مهكراشيو مهدالب حلاصم ىف مهعم
 ريذحت ضرغلا نكلو انتعيرش هب حمست الو اننيد هحيبي الو هيلإ ليف امم الو
 يدان ف الاووبا هلع جلت كاقلا لواط ةيرف دظؤسخ ا علما اقوا ةنفازلللا
 اهب ردغ ىتلا راطقألا يف بلاغلا رصنعلا مهنأل تاذلاب نيملسملا صخن دقو مهدالب
 قمر فلس: ةلاثتماهشكاشيو اجلزللخ ا ايفل اوقوتاعشساو:نيدلت دارسف وك اولا قر بخم
 للا كرمز! لمأللا اذه

 اشاب ليعامسا

 ىويدخ اشاب ليعامسا ركذب مايألا هذه ىف ةيبوروألا دئارجلا نم ريثك جط
 ىلع ارتلجنا ىلوتست نأ امإ :تلاق (تيزاج لام لابلا) ةديرج اهنمو قباسلا ريصم
 عازم نع ةدررجلا ىذه يروح دا لقتو ءابشأب ليع ابال اهتفرقر اهزإل ا غلسترم ا نيصم

 ةليسو نسحأ نأ هل تلاق اهنأ نوتسدالج رتسمل ةريهش ةقيدص ىهو فوكيفوت

 تركذو اههلإ اشاب ليعامسا ةداعإ وه نييرصملل رصم لعجو رصصم يف ةحارلا ريرقتل

 ايسر يركن دا اهيداك الانا هنا يشل

 ناطلسلاب اهنم قلعتي ايف انركف ىدبنو ةلأسملا هذه يف انيأر نيبنسف نحن امأ

 امو نييرصملا ةحلصمب اهنم طبتري امو اهيف كلسي نأ يغبني يتلا ةقيرطلاو يناهعلا

 ةلاشملا ةطرو نم ضلختلا ديارت معرت ايك تناك ولاني دخان نا اهلا لع بح
 .ةقداص اهنظن الو ةيرصملا



 ةرساخ ةقفص

 :لاق يرصملا رطقلاب نينمؤملا صلخأ نم لضاف قيدص انيلإ بتك
 نولازي ال ةيريصملا فئاظولا ضعب مامزب نيذخآلا زيلجنالا يرومأم نإ

 نم ةفلتخع قرطب مهنيب شئاسدلا سدو مُهْبلَع ليحتلاو-يلاهألاريزغت يف نْوعَسي

 كئلوأ نأ الإ ةيزيلجنالا ةياحلا بلطب مهوضريل كلذ لك بيهرقلاو بيغرتلا
 تاياغب اوطاحأ دق دالبلا نايعأو ءامعلا نأل ةبيخ الإ مهيعس ىف نوقالي ال ةسلابألا

 نم اهلني مل امك رشلا الإ دالبلاب نودصقي ال مهنأ اوملعو مهدصاقمو زيلجنالا
 اهل راص ةينطولاو ةينيدلا ةريغلاو ةيمحلا حور نأو ًاضوصق رضلا الإ مهولح

 نام نم هيلا تدساف اى رعملا رطنلا لاهأ نسون لك طخالا ناطلستلا

 اننظ وه اذهو ةفجاو ريغ بولقو ةتباث مئازعب مهبلاطم اومواقو مهرايد يف زيلجنألا

 مهطاسوأو مهنايعأو مهماكحو مهئارمأو مهئاملع يرصملا رطقلا ءانبأ يف اننيقي لب
 كازلز اهعبعر ىلطدلا اراه بع ةظاز نففلا قالا 3 ب ان راب

 ىمرم ىىلعو هدالب يف مهنم صخش ءاقبب لب ءمهتدايس تحت لوخدلاب هبلق نئمطي

 فرعي نمه وهف لطابلا عم ليميو هاوه هطلإ ذختي صخش مهنيب دجو نإف هرظن

 :أ قداصلا هب ربخأ امو .هب نوقثي الف هراهن فارطأو هليل ءانفإ ىف هتريس نويرصملا
 طوتس انيق هاتي ةقبط ني سانا نإ“ دالبلا تاسائر ملستل دهتجي كلو رزنكك



 هن رشا لتحشلا

 انذار اعاط وا ةمدخ قف اهراس لادتعا ان دف هيدا دتارجلا انلإ تاج

 لا رت ىلا ل ل ابي

 تع ان لع اهركف للف ىلا ناسللا لاا ير نادل ند اير عرش

 ريشم) ةديرجو هتكلك يف عبطت يتلا (ةنطلسلا راد رابخا) ةديرج اهنيب نم صخنو

 ىلع بيرغب سيلو دئارجلا كلت بابزا يف انلمأ ناك اذهو ونهكل يف عبطت ىتلا (رصيق
 .ةينطولاو ةينيدلا مهتريغ

 نرق ىلع ديزت ةدم نم زيلجنالا ةضبق يف مهو دنطا ىملسم نم ناك ام اذه

 ءالتشا.نع نوعنتمي مهنا نما نيبرصملا ضعي نع انغلب امم فسألا ةياغيفسأن اننإو

 سايل اوم ملين ممم. ةبسر و اف ]خل ةئكيززجا هانظدإ دك نمر مهتامعإب يلي سريملاب

 لئاسولاو ةيوق مهصالخ ىف لامآلا نإف تاقوألا هذه ىف ماظع رومأ ىلع مادقألاب

 اهب ىلوأ مه ةديرج مالتسا نع عانتمالا ىلإ فونخلا مهضعبب لصي فيكف ةبيرق هيلإ
 .مهنع عافدلا اهيف ام مهأ ذإ مهريغ نم



 م. هكبيعدمفتو نيسلللا يذلا للا

 ملف نمألا امأ .نييردصملا نم رمألا ىلوأ دنع اهحوضو دعب راصتخالا بناجل ةياعر

 يف هضاقنا زيلجنالا نرتخاو هساسأ علتقاو هؤانب ضقنا دقف ماظنلا امأو ًارثأ هل قبي

 اذهو بلسلاو بهنلاب اورهاجو صوصللا تاباصع تيوقف ةميدقلا راثالا نئازخ

 ىكتشي اهعيمج نإف ةيجنرفأو ةيبرع ةيرصملا ةينطولا دئارجلا تاياور هدكؤت ربخ
 موجه عئاقولا بيرغ نطل ذالإ ماودك ةرلقلا نايظعأاةيناوزودومب ةكاسلا وأعلام ا

 ًادحاو مهلتقو ةيبرغلا ةيريدم نم اهيحاونو ترشن ةيرق ىلع نيقراسلا نم فيفل

 ىلإ لالتخالا غولب ىلع اليلد ناك حص نإ ةعقاولا هذه ربخ نإف ءالجر نيعبرأو
 دنهل كايرطللا نايل نإ هلالسن لك ةولسالا سلا: لالا قات انكم عزف ةجرد

 .ري دق ءيش لك ىلع وهو



 قثولا ةورعلا ضر

 حاجن هل نستي مل نكل .هدصاقم ضعب ءارجإ نم مهب نكمتيل يأرلا ةفاخسو ةمهلا
 يقال ام لثم الإ انوملسي نم يقالي الف اهباصن نم تاسائرلا ليوحت يف حج نئلو

 ,يبنجألا لدع ىلع مهنطو ءانبا ملظ نولضفي نويرصم عيمجلا نإف ,مهريغ نم

 ليولا داز لضافلا انقيدص لاق مث ,ملظ هملظب ساقي ال يبنجألا ناك ول فيكف
  |ةحلس اهيلكشت ىف ارعبارب مل ررلستالا نافع اجلا ىاجسلا لاه لا دع اناس

 | لاب اهيرتيل اداحإ ةلماجملا رس ابلع يح امله م وا
 لاتمألا ىفو قوقغلا تابجوم دشإ رم و وقحلا سخي نأ اوملعي مو اهبلع ةدايسلا نم

 قيض ةئيس مهاوحأف نوحالفلا امأ .هيلع قيض يأ (كلكأي قاطلل كبلك رز) ةيبرعلا
 ةموكحلا .دامجلا رطفيو بولقلا بيذيو دابكألا تتفي ام مادعإو رقفو كنضو

 باجألاو :مهيلع ام عفدب نيحالفلا فيلكت ىلإ ةأجلمو لاومألا بلطل ةرطضم

 ةعارزلا تارمثو بوبحلا راعسأ صخرو داسكلاو مهنم مهنويد ءاضتقا ىلع نومئاق

 ةليكف تايولطملا ءادارنع الضف ةشيعملا تاروودضب ءافرو تاالوصحلا يف لعجي م

 فاعنت مب لك عمست مث نمور ساقي لثه ىلعو ةقيرأب ةريذللو شو رقزتتسي حبمقلا
 ىلع يداني اذه نيحالفلا تويب بارخ ىلع ةيناقحلا ناويد ءانف يف نيلالدلا ةبرغأ

 هكالمأ ىلع رجحلاب رخآلاو ءاهضعب عيبمب هيلع قعني اذهو اهرسأب هيضارأ عيب
 تيفلف ندملالارجا عا :تالاوضعلا ناواو اق ا ارح ىلذك يف ىنتال ةموكح او

 لاكي ليغ اح ال | تاسلا ا (ضوشتل تا لا
 ميرغتلاب ينطولا ىلع اهيف ىضقي نيينطولاو بناجألا نيب تامصاخم لاو تاعزانملاف
 نبا ىتط ولا لابس نإو ,ىدتعملا وه ناك نإو ءىت ف يل[ لع رحت كر اشو

 اسر كرما ل ل ل

 راثآ ضعب اذه .دي دج مكحلا نم زرط وهو نيمصخلا دحأب ىوعدلا لصف ىف ىنتكاو
 اهب بيصا يتلا ملاظملا نم ريثك ةياور اذه انقيدص ربخ يف ءاجو ,ةيزيلجنالا ةلادعلا

 اهركذ نع انبريض ةموكح لا تارادإ يف يزيلجنالا لخادتلا ءارج نم يرقلا لهأ



 ل هاد دلماو قيسللا نودلا لألغ

 بلطت ةيناهعلا ةلودلاف اذه ىلعو (ةرهاقلا ىف نيرفود ناك امدنع) 1841 ةنس رياني

 ةديرج يفو ,ضعبب اهئازجأ ضعب لاصتال اهعورف عيمجب ةيرصصملا ةلأسملا يف رظنلا
 لش اطنارف ةلود اضاوصمل اهقم قافالاوةلودلا زباب ىلاعلا«قاابلاوَأ ناثلا

 ناموا لاقل ةرططسم ءلتأب ميفللببوب مخل ةزافضلا انها ضاواوبإ قوس لإ غارت
 ؟ةيللاذالاوأ ةيفلابسللاوأ ةيلاملا ااوشملا اسكت نزكتا نطل

 قدما ول كال اعلن تلا طللاو وتاكل نوادي قا طك أ 11 لاناففماب تيزاج) دي دا

 ةايقألأ ل ديدات اقدار هد |زتم عل هيكل ابو كلاعو ننال خللا: مامعر بسلا

 دنع لودلا باونل نا ناملربلا سلجم يف نوتسدالج رتسملا باطخ نم ديفتسا
 اذتطق ادك ناو كلذ لولا: تدازأ نإ قيلاملا ةلادلللا كوش اها ريعان ايعللعتا

 ضقانتلا اده نع ليفنارج لئس املو ىرخأ ةسلج يف ليفنارج هب حرص ام ضقاني
 .(كحضي امم اذه) نودروج ذاقنإل ةدعتسم ةموكحلا نإ لاقو باوجلا نع ضرعا

 كر راوتست دليم رت نأ الها فدك ايلا ربخأ نقف ةداقلابا زعمت ناذوسلا نابكا

 نم نودروجب نوقودحم نيرئاثلا ناولاقو لوصولا نم اونكمتي ملو اوداعف موطرخ ا

 ىلع ديعس ىبا نويع يف نوعمتجب نيرئاثلا نأ ةرهاقلا نم ةيقرب يف .تاهجلا عيمج

 دعب الاسد نا فاقندرةيماخلا للا اوبل: لج علمي فيعسم اع نأ ناؤسا نمبطررعلا

 : تونا كتف هلو مارا ةيذات

 ىلع نيلزانلا نابرعلا نيبو ةيزيلجنالا ركاسعلا ضعب نيب ةرجاشم ترج
 .صاخشأ ةدع اهيف لتقو طويرم ةريحب ءيطاوش

 ضني انو" دكا وس نع موج الو اضيدمستد ف هع تو اب هيدا وعتسو انجشالا
 :كيينابط قم" كارقلا لها دا ريع عوطلا نكون“ فلا زفادعلا

 نيم ديال نيكل ةنادوسلا قلل ًاشيعر لسرب ناز لضررع دم دا لا
 نع نوعفادي نيذلا نيينادوسلا برح نع هيف اجت رهظأ مث ةيوهألاو لوصفلا ةاعارم

 .مهدالبو مهتّيرح



 ةيسايس زابخأ

 بهذت ال نأ طرق ىلع نكل رّموملا يف لخدت نأ ةيسنرفلا ةموكحلا تلبق *
 نيبو اهنيب ةرباخم نم هيلإ اهباهذ لبق دبال نأو نيفرطلا ةضيضغ نيديلا ةلولغم هيلإ
 قا نويسايسلا مقحأ لكو- رعؤلا كلذ ف ثحبلا حوض لم نوكب نأ مرلب اف ايلا

 نار ورتب ناكل كدايلا هراذإ نم هلال ءاروام كل تحتل تالا رو رتح

 .اهمف ةحارلا

 رت اير ادجتتستو اسد رفاقي كشت نك (هف وح هلت دي ريلعلا دئارجلا

 نع ةلود اهيف زاتقال اهتموكحل ةيلود ةبقارم ةماقإو رصم ىف اهعيمج لودلا لخدت نأ
 هية لل راق ناو دس كب طجا كاتم ١ رص

 ىلع اهتيامح عضت نأ اهنكمي ال ارتلجنا ْنَأ ةيسورلا دّئارجلا ضعب يفو .اهدحو سهاتلا

 ال فرصتلا ةقلطم يهو نيتنس اهلالتحا دعب دالبلا ةرادإ نع اهزجع روهظل رصم

 ةطارللا كاعإ اهم الفاو هلود ام ابرار تال لا در

 .رمصم يف زايتمالاب ارتلجنا صتخت ال نأ اهمهب نكلو نيتلودلا نيب ةكرتشملا
 1 ل اعلان ا نأ قوز دما رع داع نال الا رتارملا فرنك تك

 دح دنع ةفقاو ريغ هيف ةلوادملا نوكت نأ طرش ىلع الإ رمؤملا يف كارتشالا لبقي

 يف لودلا ىلإ ةلسرملا ليفنارج ةحئال هرظن عوضوم نوكي نأ مزاللا نم لب ةيلاملا



 ذا هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامح

 سنربلا مودق رظتني اهب ماقأو داباقشع ىلإ دفولا لصوو ةيسورلا تايالولا نم
 .اهملإ

 .يناثلا امأ ءلجآ فتحو لجاع رطخ نيميظع نيرش نيب نآلا زيلجنإلا عقو
 وهو زيلجنالا ةدراطم ىلع مهفلاحتو نييناغفألا عم دحتت نأ امإ ةيسورلا نأ وهف

 ةيزيلجنالا ةيدنطا ةموكحلا ناكرأ مده ىبلع ةدحاو ادي مهعم ريصتف عقوتملا برقألا

 نويناغفألاو ةنيغضلاو دقحلا نم يزيلجنإ لكل يناغفأ لك هرمضي ام فاخب سيلو

 هايف امل هيمان وت اة عاينم يرحب با دنت هييظا د تامل اهلا عير ود
 نيب تالتاقم بشتنت نأ عرسا امف لاحملا ضرف نم وهو زيلجنالا ىلإ ناغفألا ةموكح
 لئابق نيبو يهوكزوريف و ىديشمج لثم ناغفألا ةموكح تحت نمم ةفلتخلا لئابقلا

 نيتلودلا نم الك نأل زيلجنإلاو سورلا نيب برح اهبقعيو مه نيمحاتملا نامكرقلا

 اذإف .نامكرتلا اهاياعر نع ةلضانملا قح سورلل لب هفيلح نع ةعفادملل رطضم
 هطملع تغئتما مرتب الار يخل اضع توطعت هنن اهقأالا ىضاراالاار(ىلا [يسدورل غنم

 .دنطا يف 1 رخآ اذهو عافدلا لئاسو

 سخرس ىلع سورلا ءاليتسا ربخب نييدنهلا عامس نأ وهف لجاعلا رطخلا امأو
 كنضلاو قيضلا نم صالخلل ًاقيرط اهئاوضأ يف نوسمتلي ةماع ةروث ران مهمف دقوي

 نتيكيرا ذه .نيلحالا لا ظل ميدلع متملخج ,ىذلا ليولا نم ةاجتلا الش ومسهلعت يذلا

 ريق ال تواصلا لف .نيرعينم ا اهقلا/ لص ورام نغع_ حرة تب مرسفلا بحل لع 5

 برقأ مايألا هذه يف زيلجنالا ىلع دنطا ضاقتنا لب ةاره ىلع ىناريإلا هاش نيدلا

 جنا دف ةوعاد نم مهنيب عاش اب ديدش جايه ىف هناك نم نيملينملا'وطاوخ ّنإف

 ىلع ةلمح ةوعدلا هذه نإو هقيدصت ىلإ ليملا نم مهئاوها يف نكمي امب لب ينادوسلا

 .ايناطيرب ةلمدز بات نيا دنهلا

 هلل او ا فاول ح ح ياسلا صو سا

 عماسم ىلإ هتمواقم يف زيلجنالا طروتو دمحا دمحم رابخا لصت ال ىتح هدعب امف امبرو



 20د ةيارصلا ةلالا

 أ در دل ا قع ا رطل لعمل يكل

 ٌلمَحب اجر مهرابقجاب ةيسؤرلا اهم ركتملا لظل ورم ىف تاكتلا قيفن نأ ىلع انتديرج
 لع ناك جاف ع قلب اا لإ مارا يعادل لع سجق
 اهازؤابش تخلو نع ران لع هيلو رل كلوتما انا ءاتبعو اهلك مريناو تاجا
 تلوعاو قلقلاو غزفلا مهيشغو زيلجنالا صئارف تدعتراو ناغفالا ةموكح

 02 دما و ع ا كرس حا ع
 ةميدق نيتنيدم نيب كرتشي مسأ سخرس نأ نم ةيمسرلاب ههيبشلا جربسرتب ةديرج
 نيتنيدملا نأ نوملعي زيلجنالا نإف امهالوأ سورلا ةزوح يف لخد امنإو ةثيدحو

 .بيرقتلاب عرذأ ةرشع اهضرع (دنجت رهن) ةريغص ةعرت الإ امهلصفي ال ناتلصتم
 لاهشلا فرط نم دنهلا باب اهنأ زيلجنالا برح وسدنهم مكح يتلا سخرس نا ىلع
 هاش ردانو ربكألا ردنكسا دنطا قرط اهقيرط نمو ميدق نامز نم هيجتاف رم هنأو
 اممو .ةميدقلا سخرس يه امنإ دنهلا جايس قرخب ام اهيلإ سورلا لوصو نأوب قاويإلا
 نيذلا مه اهيلي امو ةنيدملا كلتب نيلزانلا نايكرتلا نأ ًابارطضاو ل
 مهنع بونيل مهنم ًادفو اوثعبو ارايتخاو اعوط سورلا ةموكح ىلع مهسفنأ اوضرع
 رزخلا رحب ءاروام مكاح فوكدنود سنربلا ىلع مهعوضخ ضرع ف



 76 هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامج

 لمأ الو .الصأ متتلي:ال امأو ةيلاملا لكاشم ىلع ةروصقم هتالوادم نوكت الو

 نيبقافت كيت فلا يطع ل وللا لإ ةقاوتال] يهو اهتليح تحت رتستلا يف الإ ارتلجنال

 لسارم لاقو .لوألا هيف رظني ملامف رظنلل يناثلا دقعني هدعبو ةيلالل امطوأ
 باونلا سلحجب يف هاقلا يذلا نوتسدالج رتسملا باطخ نأ انايو يف فارغلت ىليدلا

 نأب اهعيمج تحرصف .ةيرصملا ةلأسملا يف قافتالل ايلاطيإو اسفلاو ايناملأ لود كرح
 ةدحاو ةسايس نم سيلو ةلأسملا هذه لح يف لمعلاب اهيلع يضقت رصم يف اهحلاصم
 نم رعصمب هلوزن عقوتي ام عم ثداوحلا نم ىضم ام دعب ًاليوط ًانمز رظتنت نأ اهنم
 تاجا هلق ينادملا اههقو ىرملخلادملا لع اللا !لودلا ئار عشار تاكل

 .ةيزيلجإلا ةرازولا كلسم ىف اهتقث

 ةيقرب اهبتاكم نم ةيمرلاب ةمبشلا ةيسنرفلا ناتلا ةديرج ىلإ انيف نم دروو

 ةلأسملا يف مهراكفأ علطتساو ةنيدملا كلت يف ماظع لاجر ىلع عمتجا ةناايتف لاك

 نأ اسفلا ةلود ىلع بجاولا نأ مهضعب نظ نف يأرلا ىف نونيابتم مه اذإف .ةيرصملا

 تضرا كلذ تلعف نإ اهنإف ايلاطيإ ةلودل لاجما عسوتو ةلأسملا هذه نع ًابناج ذخأت
 نأ مهضعب ىأر نمو ايناملا بئاغر تقفاوو اهتحلصمب رردض قحلي نأ نودب ايلاطيإ
 ال لب ءايلاطيإل ةاضرم رصم يف اهحلاصم ةياعر نع ىلختلا اط غوسي ال مهتموكح

 لاق مث .ةيرصملا دالبلا يف عفانم اسمنلل سيل نأ نظي نم أطخأ دقو اذه اهنكمي

 نا همالك نث ىارلا ةباصإو ركفلا ةيرحب ةرهش هل ىسايس لجر عم تيقالت بتاكلا

 اذكى دعب ناب نيل اطال ءاضضارإ ةليسو ةيربصملا كلا سما لع ٠ نال

 الإ دال رجبلا ف صرخ ام اهمج الو ةيرجر هوك اش سل تالا . سد
 ةيلمحلا هده كم اطاحح انهم | رك رم رخبلا كلذ قاض واف افلا . سا 0

 رمل كاد لإ ايافزقت نا كيال ميرنا ةسايسلا تاك نا لع اال نا

 هايم لإ ةيرمضملا ةلاسملا تسفيلو هيقاايناج رباعي لع اص سس ع
 بييح لو ةربصملا ةلاسملا يف ناشلا هلق هيعاري ناش هيف هل نف ضيا تلا
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 نييناغفألا جاجح راطقألا كلت ىلإ رابخألا هذه لمحيس نكلو نييدنهلا

 ىلع اهنوغلبي لب تيوكلاو ةرصبلا قيرط جحلا ىلإ نوكلسي نيذلا نييجولبلاو

 مهئاذآب اهوعمس ول امم غلبأ هجو
 يبات نللاج ودق اال ةقتغا نطيل ةألانلعف ةيئاقجلا ةلاودلا الا نال ا ءاذه

 كتلوأل فلخ هنأ ركذتي نأ يناهعلا ناطلسلا ىلعو بولغملا يف اهتناكمب قيلت ةمهو

 هقح زيلجنالا نم ىضتقيو ًاضرف اولمهأ الو ًاقح اوعاضا ام نيذلا ماظعلا فالسألا

 الو قحلا نود امب عنقي الو داسفلا مثارج نم اهرهطيو مادي اقم المصل خارتسشيأو

 ةصرف نييناعلا نتوفت الو لودلا نم مهريغ هيف نوواسي امب الإ ًانأش اهبف مهل عدي
 يف دنه لا ةروثب عافتنالا نييناريإلا تاف امك زيلجنالا هيف طقس يذلا كابترالا اذه

 نم ةياغلا اولانو زيلجنإلاب اوعقو ١, اوناكل الإو مهنع ةروثلا ربخ رخأتل ةيضاملا مايألا

 نبات اك برقع ريلطخلاابلشي نأ لك مألا اوفالتي نأ نييناثعلا ىلع .مهريض

 قوام »نأ ةيناغقلا انلورلا لفل هيدواصملا, ةعوكمملا بقفل ل نيحلعتللاو مدلل

 زيلجنالا ليوهت كلذ يف ىشخت نأ الو ةتباثلا اهقوقح نع عافدلا ىشاحتت وأ اهبلاطم

 ىلع .اهنوف فاول ةعئاعايلا »اهادصاقم) فالعتا خخ (لوتدلا علل امك قالفر مهتيلجو

 نع اهتاياورو دئارجلا تاروشنم هيلع تلد اى زيلجنالا بلاخم نم رصم صيلخت

 ةلود.دجوت ال هنأ مهتالاقم ةلمج نم مهفي ىذلا لب .ةلود لك نم نييسايسلا دصاقم

 اًنهاضتو لاب رصم لع ”ريلجت الا 'ءاليسشال :ةليشو/ن ماوملا ان ؤكي:نأز ىط ع لاوذلا جيوم
 ادم لخلما ز1 قطاف كر كيلإأو كىانوتللا هلو 4 اهفرف لولا ضروشس عل اهت عج

 بقت خلل و"لشح ل اعف رك نأ شيززراثر ف ل صماعلا شارما ل اق.ةويسايسلاةنخهلقتا اعف
 نع اطودع يف اسنرف تباصا دقلو ةيلاملا لئاسملا يف ارصحنم رمؤوملا ثحب نوكي نا

 لودلا عيمج اهبف كرتشي ةبقارم ىف اهتبغرو ارتلجنا نيبو اهنيب ةكرتشملا ةبقارملا بلط

 ام ىلع تقفاو ارتلجنا ةموكح نأ نظأ الو اهريغلو اهل ةميظع دئاوف كلذ يف نإف

 هعمل ةنافستي نأ "اناف اذه( لعبتي خءائفا لعاستم انشنارك تأ وظأ ال اركاشنارف بدر



 قئثولا ةورعلا
 !!اهئارق ىلع ةمارغ ضرفو دنهلاو رصم يف اهترداصم

 روكا نام و تضيلاك هاو هرهاثلا و ىراصملا كار رولا[ سلع دفعا

 م1 اب اال ن2 ةيرصللا فخذ 9005 ل ران رك 0
 ردصف .رايدلا كلت يف اهتالوج بقارتو ةيرصملا راك وسلا يسع

 ةيمسرلا ةديرجلا نأ انغلبو .كلذ يف ةقدلاب اهمزلي ديربلا مومع ةرادإ ىلإ ةيلخادلا رمأ
 ًاغلبم مرغي قثولا ةورعلا هدنع دجوت نم لك نأ تنلعأ ءرماوألا ةروص اهرتشن دعب
 ا هس ةءارخ شنوا ايجي معو سلخ الإ ةياراعم تانج 000
 رام م عا بى ديفا كرش عراب يرش قانا دس يكل

 ىوتسملا قيمز ال لإ ”رارفلا اذه قائد ابدا ىاز هلت ركل كارزولا نم ادا
 نا ردع يف جلتخب الو مكحلا اذه لثم ىلإ اليم ةيويدخلا ىسرك ىلع

 كلت نكسي نممًايقرش الو لب ,مهنم ملسملا ريغ وأ ملسملا ءاوس ناك برشم ىأ
 .لدعلا نم ابناج هيف ىري دالبلا

 لك ىف نر د د اتسملاو نيرملا نس م١
 نإف ورمع يف حدقلا الو ديز حدم اهبرشم نم ىرت الو مهئادعأ لاما ةبيخل ىعسلا

 قالت رئاتصلا به ع مطنلا اين بكت ولم انإ والاذع ند عفرأو لع ادهن
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 نيب ةيسايسلا ةسفانملا نايب يف مالكلا لاطأ مث .ىناثلا ةجرد نوكت لوألا ةجرد

 نيتلودلا عنمي امم سيل اذه نأ ريغ ءامهنم لك رظن هيلإ حمطي امو ايلاطيإو اسفلا ةلود
 210 يف مهتلزنم ضفخو زيلجنإلا ةضراعم يف قافتالا نع

 ةيديضملا تلأبسملا ايو ةورجاو ىذا يار قنا دنايسلاناخز مالت اةاةئارج

 لودلا سوفن اذه تحاتراو ةيبوروأ ةيلود اهنوك هجو ىلإ ةيزيلجنا اهنوك هجو نع
 ةدياطملا خلل ةقانلا ارضحل عاهل ادبي ىدن اكفلشلا] فال



 كد ةدديع نمو نييبسملا نياللا لاح

 :اهتم هوما ادهن ادم رو ضال ةياؤغتلنية نراك نيم ىإ تعي مارال زن ىلخ لع

 لاخدإ انزجعي.سيلو:ملاظملا هذه لاتمأ اهدقعت.الإ لاجزلا ممه نأ اهل. نلغت اننأنيغ

 مزعلا ىلوأ متازعب كلذ ةملاظلا ةيزيلجنإلا ةطلسلا اهطوحت ةعقب لك يف ةديرجلا هذه

 7 ولا11و وعل عاش إرسل يئفاق ورذخلا

 بيدا (نلررلا زل اكس اعبر دم انس ماسر .ةانلا ]ماض دال اسلب
 الو ةنظلاب هتحيصن هجاويو ةءاسإلاب هناسحإو حدقلاب هحدمو مذلاب هءانث لباقيو

 كرات قرع :ةوظن]تيجاحت ةسيئلزاؤه.افازو ةقاذغ اءارغإ ل وب دمع نعزاممرإ ذهن قطن

 هل تناكو هنم ردص ام ىلع مدنلا ىلإ عجر عقاولا نع مايألا هل تفشك اذإف ,ةقيقحلا

 .باوصلا ىلإ نوكرو قحلا ىلإ ةباثم
 ةةروفكاملاو ندع قش العا نلعب ةديوتملا زي ده نوعاعلا رتل هاط وو

 ةموكحلا نأ اوملعيلو يرصملا رطقلا لوخد نم قئثولا ةورعلا عنم نم ةيرصملا
 ةديرج عنمب اهتريغ اط حمست ال ةيقرش ةموكح نإف .عنملا اذه يف اط لخدال ةيرصملا

 مولعم اهنأشو ارتلجنا ةموكح هؤشنم افنإو نييقرشلا نع عافدلا ىوس اهيف ءيش ال
 :اهاوحلت فراهماك رع
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 ناديقوسلا كةلادانلأا اراه ا5ا1 وال افصلا: انا ةعومعن قئقرلملا/اتولق

 ترغف يتلا ىراوضلا عفدل منيتعتلتسلاو ةه ناك اؤوفلاّيو بو :عاوأذللا حالس اوقلي

 نم نمالا دعب نوكي امنإ تيبلا لخادب لاغشالا نا اهبار نمو .مهماهتلال اههاوفا

 موي نم اهيف رشن ام ىلع علطم لك هملع قثولا ةورعلا جاهنم اذه .بهأتلا قورط

 اببعتملا ليج نب ريتا ليش يهوطتل الفاعل ةنركللا كردصتمن
 ال ةيرهق مايألا هذه يرصملا رطقلا ىف نيرمآلا تاكرح نأ ملعن انكلو .هرايد نع

 .زيلجنإلا لامع مه مهملع رهقلا يحرل ريدملاو ,رايتخألا نم يش اهطلاخب

 اهيف دجوي مل ةديرجلا ناف .مكحلا ىف اوملظ مهنا زيلجنالل لوقن نا ديرن الو

 مهريتاسم فشك نم ةيبنجالاو ةينطولا دئارجلا هرشنت ام ىلع ديزي ام نآلا ىلا

 نيذلا_ زيلجنالا_ مهنال .مهولح نم ةيرصملا رايدلا اهب تبيصا ىتلا ايازرلا نايبو
 واع الابل هيلع ساقنلا لايقإو دنا ىف ورسم ءالعو ب 1 رعب اودتللا

 طباضلا هل حتفي اهلإ هلوصو دنعف (ةيطبضلا) ةطرشلا ناويد ىلإ هبلجب اوعرسأ

 تابيآ نم ةةيآ .ىلإ ريشي مث ةروهشملا بتكلا نم ثيدح باآتكبوأ نآرق فحصم
 اذإف .ثيدحلا وأ ةيآآلا هذهب دقتعم تنأ له هلأسيو هيلإ وعدي امم ثيدح وأ داهجلا
 ىننإ :هباجأ اذاف انيف داهجلا بوجو ىيأر نم نوكي كلذ ىلع ءانبف هل لاق معن لاق
 كسلا ا لا يئداقتعا_نيلو ا نيانلا نع ةلزعلا ءندلما ىتيورد

 زاجألا 0 نإف ثيدحلا وأ ةيآلا يف هيأر اهيف نيبي لقأ وأ مايأ ةعبرأ لجأ طباضلا

 هجوم وا هليدبت وادق زج لاس ران دانيز لي هت ديفع/ لدن لوا هني در اعلا ف رك لو

 نامودنأ ةريزج ىلإ ةموكحلا هب تنعب ,رشنيو عبطيل عباطملا نم ةعبطم ىلإ هنيد نع

 لويس نيران ةقل وع لاعمانشض اها اناا: ب ىلا كل كبار ىو ع رمان

 سجت نأ نكمي امو مهبولقتارطخ ىلع نيملثسملا اهاناعر بسامحت ىلا زيلجتإلا

 نع اهعنمل ًايفاك ةديرج يف مالسإلا ظفل دوجو دعت اننا ترا يطل زرنا تدخل ف

 اهئادعأ دلأ نم نأ بسحت لب هتيبثت يف ىعست وأ تباث مدق اهيف اهل دالب ىلإ لوخدلا
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 طفطتدعلا عام مقل نال دقعاذل :ءلمحلا ونملا ةلتتناك همبغآ كوباعي طاقم رح انش وانو

 بيصيل هليل ضعبو هراهن هيف يضقي رقاذملا ل اينعأال اة هامغ مهنم دحاولا ننمتلي

 ا اهل اسنين الو ًاقصتو نيكنرف لب رهشلا يف تاكنرف ثالث هيلع رجألا نم

 :اهتفاةيراجعلا لاهصألا ثك قلع حبلا لخلل اوتست يلا: عادملا:يف ليحس ةماعأ لاخلا 1ه

 نيمئاقلا ةلاح ءوسو تبانملا ةدوجو ةبرتلا دطخ اب ةلباقملا دنع بجعلا هب دتشيو

 عونلا ةيماح) ةيزيلجمنالا ةموكحلا ةرادإ ن !ًايسنفا ةيرار اذ اركشم امكصوور هاقيلغ

 ادرشي فش ومخللا مهاتآ امب عتقلا نم نيكاسملا كئلوأ تمرح نا لسا وجبلظالا

 ًاياطتماأا ونزيف هرلكلم ةللانب ذلا قلطدعللا كئلاوا نم ]دك لل اللب نخ كئايي الأدع

 اننانكأإ نافل دو عاملا زا هيشياؤلماوزتلا ب ثانررأ ةما [وداك دفيع لم! لقت اا

 ركفلا لقتتا اذإ .صافقا لب صاصخ ئىلإ نووأي اوحبصأ مث ةيلاعلا روصقلا نونكسي
 ةمؤكحلا ف ردصتل اهعيمج عجتزي:ةريثك بابسأ ىلإ رظنلا هلصوأ:ببسلا نعأ ثحبلل

 ىلع بئارضلا لقثو (ىضارألا جارخ) تاواتألا ةرفو اروهظاهةيعأ وتر وادنلا

 ءادألا لعجت ملو اكتاغ اذ ودرف”نالشاغلا لع تطرد ع ةلاوكشل نإف يلاهألا لهاوك

 هب ىتات ام (ترزح) تصرخ اهنكلو هردقب ماع لك ضرألا هب دوجت ام بسح ىلع

 ضرالا ىف لماغلا نم هبيجت ًانيعم ًاغلبم تردقو بصخلا نم اهتجرد ىلع نضرأ:لك

 كا اظرلكل قرغتسي دقو حئاوجلا هتحاتجا نا فانآلاايمامعرتتايامل الو

 نع الضف اذه لاح ىأ ىلع هيف ددرت ال مح هؤادأو هنع ديزي لب لوصحلا عيمج

 ثلا ةؤطمقلا:قأ نيكول اجزم« اق راباو ةيابتهلو دال لطحالا [جل!ةغلعخلا مؤشتإلا

 امتقديل يطيلا#لاوحأللا يمامانمل اولا اهالي" لل هيج مار .ةدااسملاىوعل وأ ةحاكلا
 .دعب

 للاب كلم طم ىف. ىف بركيلابلاب طخ دق ,اكيسني توركدت جاتملا ادع ف
 قزرلا نم هيلع ضيفت ام ىلإ نك ريف (كلافجو تايداعبا) ةريثك تاعاطقإو ةعساو

 شاقل هنن ئوتكبيف هدعت نم هئاببأ ةميعمو هتشيععرةهج نم هيلق نامطيو



 دنهلا ىف زيلجنالا فرصت

 هس تبا هسا ةيناؤلفا اوم :ةودعلا' لاقملا"| نكت و رعكأ ان ذي ألا الل

 ةنرخلاول ناوتعالي لم زنطم دارا" بتتبتا ةنرانلا "يطال »قاب اعيعرناز نان ولجخلا
 ةينطولاو ةينيدلا ةريغلا نم مهو مهلاومأو مهحاورأب اهنوضراعي لب مهيلع زيلجنالا
 نولضفيو ناورشونأ فاصنإ هيلا لصي الام اهدع نم اوأر نإو كلذ ىلع مهلمحبي ام
 نمم ليلق الإ مهللا فيحلا نم نوكي ام ئكنا اهنم مهسم نإو مهنيطاوم ةيالو
 هاذه ةيعدتام ةئتقك دضقلا اغإؤ مهام لئلقو مهغاثظأ كتتكتاو ةدهقالخأ تانشتف
 .ناسنالا عون ىلع ةياصولا نم اهسفن هب صتخت امو ةلادعلا نم ةميظعلا ةلودلا

 هريصب صخش ةعساولا ةيدنطلا عاقبلا نم ةعقب ىأ ىلع رئاسلا فرشأ اذإ

 ىعيبطلا بصخلا نم اهتحنم امو عاقبلا كلتب هّللا ةيانع راثآ نم هاري امب هبل شهدو

 ةقراوعألا ؟كالطعملا ةئلاغلا ةطعحضاا دز ذهمألا *: ضتع ملل دما ز افا خلا قواك اع

 قفا اق مدرألل كلنا ماكر ةندرشلا تعم ئاكارشأ كلم قسالا لظتكو انهأللا

 رظانلل ليخيف رضخألا سدنسلا نم طاسب هيلع طسب دق تاتابنلا عاونأ نم هيلع

 نم دعسأ مهنظي لب قزرلا نم ةعسو شيعلا نم ضفخ يف يضارألا هذه ةنكس نأ

 د يو ةءاملاو وللاسف وسو لمت اون اراك ذأ هك و ةسا ريغ

 ةئيج ةقزألاو عراوشلا يف نوربعي ةفلؤم افالآ ىري .اهناكس رظانم نم هبلق رطفتو



 !!رجااف'وأ كاظ تأ هل لقت الق ًارجاف تلَباَق وا ام لاظ تفداص'اذإ

 اذهو اتكلك ةنيدمب زابهش روفغلا دبع ىولوم لضافلا ةريضح نم انيلإ تدرو

 :اهصن

 "رفالنبا دانس لق درب ناك فحم يدنا
 عم هيبشتلا ةقرو ةراعتسالا نسحب زاتي ضيرقلا نم موظنم وأ تارماسملا يف لقنت
 ٌعيدبلا نونق' نم اهوحنو تاسانجلاو'ةيروتلا نم ةيوتعملاو ةيظفللا تانسحلا انعام

 اذه عيمج َنِإف حدقلا يف ةالاغم وأ حدملا يف ءارطإ نمضتت لئاسرو تآشنم وأ

 دصقي يذلا نفلا وه ةما لك يف بدالا انإو بدالا ىناعم نم ىنعمب لصتي ال هدرجمب

 نم ىشخي ام ىإإو هبلتجتل اهريخ ىلإ اههبنتو اهساسحإ فيطلتو اهتاداع بيدذهت هب

 مهب ريطن اهتحنجا مه لب ممألا قالخأ ةساس مه ةقيقحلا يف ءابدألاف ,هبنتجتف رشلا

 اك لاوقملا ىلإ اوبررقت نأ :ميتكع مهنتلا قرط نم نوملعت اع بنان اهخالف وود لإ
 ىعملا نع اوربعيو هيف رظنلا اهلع رسعي ام ناهذألا ىلع اولهسيو,اهكاردأ ّنِع دعبي
 ملاظلا ىلع نوذخأيف .ةصاخلا هركنت الو ةماعلا هنم ديفتستف ةفلتخلا قرطلاب دحاولا

 ةبغم هنورذحيو هروجف رجافلا ىلع نوركنيو ملظلا بقاوع ءوسب هنوظعيو ةملظ

 وأ ماظ كنأ هل اولوقي نأ نودب هعبط نم نوضوري امب هيغ نع الك اودري ىتح روجفلا
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 ىلإ ريشأ انهو .هتوق هل ملس ثيح هدالب ىلع زيلجنإلا ةيالوب ىلابي الو نيمكاحلا
 .ةربع هل نوكتل دنهلا يف هلاثمأ زيلجنالا هب لماعي امم فرط

 مهتظلس تحت اهف عساو كلم ىلع دب مهريغل نوكي ال نأ زيلجن الا دارأ

 ترانقمل( ف: هع ارأو نقي ادله وب .ةدكاذ ًاديوسأر تاها طوال يبان را لع اقيروقف

 ىلع, يوللعيلا مهني اهل ]كلاب روج الئعنأ ةعارزلا نوناق يف اوعضو مث ةدودحم

 عوقو نم تاونس ثالث ّىضُم دعب الإ مهيلع طرش ام ةيدأت نع اورخات اذإ هيعرازم

 تالوضصحمب اورئأتسا وأ مهامغأ يف اولمها وأ نوعرازملا ناخ اذإو ىوعدلا عوضوم

 كلت ىضم دعب الإ ءاضقلا سلاحجم يف مهمصاخي نأ كلملا بحاصل نكمي الف ةعارزلا

 هل نولماعلا هيلإ دؤي مل نإو هفنأ مغر هتاقوأ يف ةموكحلل هيلع ام يدؤي هنأ الإ ,ةدملا

 تاونس ثالث ىوعدلا عوضوم ىلع ىضم اذإ هنأ مهدنع تاعفارملا نوناق يفو ائيش

 ىلع ةعارزلا يف نيلماعلا لمحي اذهف .عمست الف ىوعدلا ةماقإ اهئانثا يف لصحت مل

 كئلوأ نم مهقوقح صالختسا ىلإ ءالؤط ليبس الو كالمألا بابرأب رارضالا
 رطضيف هجوب اهئادا بلط يف لهاستت الو اًئيش اهتضيرف نم كرتت ال ةموكح او

 لحل تسلا انعار ونه إ(ةلداعلل) ةيزيلجالا ةفوكحلا مهيضار يزرع كزايتلل ركالملا

 ىلع ,يدانتدنللا ىف ةيزيلجنألا دئارجلا نأو .اهنغ نييدنلاءلأسيلف اهربخ ف ةحبو

 نأب اهرذنتو ةوطسلا يف قفرلاو ةأطولا ىف فيفختلا عب حدي اق دا هيربنملا اهتموكح

 ةقيحلا نينبلل الوم ليلق, وضكب ال ل ةهباها لش ةيمادروأ ةيلاملا ري مادالل لاعألا
 ةنتف ءالصال يلاهألا رطضيو ةيدنهلا راطقألا مومع يف كنضلاو قيضلا دتشي

 .ءاعدلا مصلا غمسي ال نكلو اهئافطإب ايناظي رب ةلودل ةقاطال ةيمومع



 ةيضاس رابخأ

 ةيزيلجنإلا ةموكحلل درو هنأب تادروللا سلحب يف ليفتارج دروللا حرص
 اذه عمو اهيلع هعلطي مو سلجميلا نع اهمتك هنأ الإ .نودروج لارتجلا نع 1

 اود يروج 12 كول | ا اريصا# ناهس لو الا هليل
 مهيف حبصأ نييقرشلا ىلع هيوقلا نم نويئاطيربلا ءارزولا هفلأ ام لعلو خيرات,الب
 .ةيلاعلا مهسلاحم ىفو مهسسنج ءانبا ىلع ىتح مهنيب ىرجت ةداع

 ىلإ ربرب لامث يف ىرقلا عيمج نأ اهدافم (زوين ىليدلا) ىلإ رابخأ تدرو
 ليم نونظلا نم نأ رخآ ربخ يفو ربرب ىلإ قيرطلا عطقناو ةروثلاب ترهاج ىوارم

 ءالخإ ىلع هب نيعتسي اددم مايا نم بلطي ناك دقف ,ةموكح ا ةذبانم ىلإ القند ريدم
 حتفي ةدجن هيلإ ثعبت نأ بلطي لب اهنم جورخلا يبأي مويلاو .اهتيماح ذاقنإو ةنيدملا
 لسراف .هتفيظو دودح نم نكي مل امب .دبتسا مث ءاديدج احتف ةينادوسلا دالبلا أهب

 21و راح لا نضع هي ال افلح داو ا الا
 مهعم را اا رك ل ةلاكيراو ةفد لانس لا

 نم دعيو لمعلا اذه لثم نايتإ ريدملا ىلع باعي امبرو .القند ىلإ عفادملا نم ًاددع

 ةيرمصملا ةموكحلا نأ ملع ام دعب عنصي اذام نكلو ةيرصملا هتموكحل ةنايخلا باب

 .ىطايتحالا ىنعمب «قو زبشابلا - ١
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 الامعأو اقالخأ اهنم اودجو وأ قوذلا ميلس اهابأي دئاوع مهتمأ يف اوأر اذإو !!رجاف
 ريهطتو دئاوعلا رييغت ىإإ اودمع عرشلا نيناوقو لضفلا ةعيرش ىلع قبطنت ال
 يتلا تاياكحلاو صصقلاب ةرات مهئاشنإ يف ةعونتم البس كلذ يف اوذخأو قارعألا

 هيلإ قترا امو ىلوألاب نيسندتملا رمأ هيلإ لإ امو ةليضفلا ءاهبو ةليذرلا ةعانش لثمت

 ثعبيو ممهلا كرحب ام هيف نوليخب رعشلا ضيرقب ةراتو ,ةيناثلاب نيلحتملا لاح
 ةوهشلا ظقوي ام ال .حيحصلا فرشلا تاساسحإو لامكلا رطاوخ هبنيو راكفألا

 هيلإ لوخدلاو ههجو نم هب ذخألاو .اهراوطأ نع لفن جرخبو رورغلا ىوقيو

 تاياغ ىصقا برعلا هب غلبو دجا جوأ ىلإ ىلوألا دنطلا هب تدعص يذلا وه هباب نم
 يذ لك ىلع يخي ال ام هيلإ اولصو ام ىلإ ةيبوروالا ممالاب لصو يذلا وهو ةعفرلا

 نورصقي مهنإف مهئارعشو نيملسملا ءابدأ نم هارن ام ىلع فسأتت انإو ,ةريصب
 لارا بتعاس ولاد دامو اقم وازع ان تافضل الع ىنوكيررام لع ةياراخش اد ياتنيا

 صصقو ةكحضم تاياكح 5 مهتاياور نورصحيو .هحدم وأ همذ ديري صخش

 يف نولقني امو نوبتكي ام ريثأت اوظحالي نأ نودب ةيضام حيراوت ضعبو ةيلزه

 ةاتمدقسملا اخ ايلبدأ تالابللت انيكللوت ان | يبق انتاج رواق روزي همز مناككا

 ةعسو:مهتنطفو مهئاكذ.دئاوف نم بيصن ةيمالسالا ةمآلل نوكي ىتح مط ةرصاعملا

 هيف نوضهني ًاقيرط مهراعشأو مهتأشنم يف اوذخأي نأو مهتنسلأ ةقالطو مهئايب
 دروم ةمألا نودرويو ميشلا مراكم نويحيو ةدماجلا بولقلا نوكرحيو ةدماخلا ممطا

 نسح هللا لأسنو اندالب يف ديدجلا جهنملا اذه ةيادب ىرن انإو ممألا نم اهبقباس
 .هماجخ



 مها/ هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامح

 نأ نوبحمي الو مهتدايس تحن رصم نوكت نأ نوديري ال زيلجنإلاو هلك اذه

 ىوس ةياحلاو ةدايسلا نم ضرغلا ام ىردي سيلو مهتيامح ملع اهملع عفري

 لانيال ربكألا ريصم ريزو اذه .رومألا ءايلوأ ىف مكحتلاو تارادالا ىف فرصتلا

 ئاؤياذسملا/ هزمع ًازدللا ل: نأ ريوس ندازطال :نيفاردلا نم نتابخلا نودلفتكم
 .ةدايسلا ىه امث ةدايس هذه نكت مل نإف ءنالف رازيتساب

 انفلسأو (ةيشبحلا دالبلا نم) افودأ ىلإ لصو تيفه لاريمألا نأ ربخ يف #
 ءارق لاعلا ممآ اب كلي ةيامفطج ناموا ىو ارغإاةق قنا ذأ

 سس اف داشيبلل#لاافمألا هانا اذه عيت انخألا |تااجتشنا#لإ وجال اا وجعل

 امب ةيانع رهظي ملو ارتلجنا ةلود ةعيدخ ىلع فقو انحوي كلملا ناو نييشبحلا رودص

 ةلماعم يف ةنوشخلا ةياغ نويشبحلا رهظأ لب ًادحأ هتاقالمل ثعبي ملو لاريمألا هيلإ ىتأ

 دئارج زامل كرك ف عزو عل كل وكأمل نجر كما ويسنلا ةونأ حلل يرو لا كفوإلا

 .اهركذ نآلا انمهم الو ةشبحلا كلم عم اهدقع داري ىتلا ةدهاعملا ةروص

 رجلا افنم.نم ار بسع عيساعلا ف نكاوسإ لع ؛نيارئاعلا ]نما ةعامجتمجمر#

 اهلع اوقلطأ مْ انييننااوببأ نيأزتمرةيشيخ ىلع اوراص ىتح ةنيدملا ىلإ اوفحزو

 فيج كرامي طرا زيفللا نودردك قا ضاضرلا يأ نقف يعاب وشر ناونلا

 لازتجلا غل اضعنا نأ اذه ع رئهظي نر« كيلخلا ماوحملارا ذهل هيا كرش و لونذا ةيمادللا

 تارت .ةيااو راو اكذب ال وهوه نإ توتأول نكي مل رمجألا رحبلا لحاوس يف ماهارج

 .امادقإ الإ نيرئاثلا دزت مل هتاوزغ

 ؤ/ 010 ٠

 ىضلعتلا م دقاز لد انقل ادة هيلدا هرهاعلا قل اىزعلا كيفارع اذيع

 ا نطيألا ىلإ رشا ناطابع م هابل ىدلا ل ديل زيقلا قياذلا لكرأ يح لك
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 الر اًرحِتْحَأ داهم اكحن ,نإو ايف قيلمتإالا خف اوضُتب ,ةينطو» ةمروكاجإ اهنأوكا عع [تيجازخ

 الإيودصلا,ةدئافان وكت الفإدتميدخ قهر ومأمل | اذه دصتوإف ايش نمألا نماووكلع

 هنطول ةنايخ ةقيقحلا يف نوكيف اهيلع مهتكلم ديياتو هدالب يف زيلجنإلا مدق تيبثت
 .رصم يف ًاماكح زيلجنإلا مادام ةرئاثلا ةئفلا ىلإ زاحنا اذإ رذعلا هلف ,هقوقحل ًاسخبو

 ىلع بلغيواموظرخ وأ.ايشاكد ختفل ضينألا نم ناس ديما .دمخعإنأ لاقيا#
 لئابقلا ناجيه عم ىدنشو ربريب لح ام اهب لح نإف موطرخ حتفل هريسم نأ نظلا

 .ةديدع ًارارم اهنم انرذحو اهب انرذنأ ةلئاه ةبقاع انبقرت ةيلامثلا تاهجلا يف

 نام ذض هيفا رت خللا داذا فارقت يليدلا) ةديرجل نيلسارملا دحأ يأر نم

 جاجنب زوفلا ىلع اهب ىوقي ةدجن هتأت مل نإف ءلينلا ناضيف ىلإ موطرخ يف ميقيس
 كلذ دعب هنكمي هناو .ءاوتسالا طخ ىلإ ضيبألا لينلا ىلع دعصي نأ همزل .هتيرومأم
 بقع مث .ءاوتسالا طخ ءارو امف ةنطاقلا ةيقيرفالا ممالا ىف ةميظع الامعا لمعي نا

 ىلإ مره انقل دام نانياه دنع ندر رخ قاما, نع صمت اهوار ينامأب همالك

 .موطرخ

 هعمو ةفيلخ اشاب نسح يخأ نبا نأ (زوين يليدلا) ىلإ ناوسا نم ةيقرب يف
 باتابور برع امهلقتعاف لاهثلا ةهج ىلإ نيقلطنم اناكو ربرب نم ارف رخآ صخش
 د لاو عيرقلاب

 لئابق عم ةفلاحملل اهعسوب دهتجت (ةيزيلجنإلا وأ) ةيرصصملا ةموكحل ا نأ لاقي
 اهبراوغ تعفترا اذإ ةنتفلا ليس ةعفادم ىلع انوع ال اونوكيل رصم بونج يف برعلا

 مهيدو مهتمذ نأف ترعلا يدل حت اهعس نأ نظن ل3 .ةسيبطلا ربصم دودصتوع

 .نيملسملا دالب كلمت يف زيلجنإلا ةدعاسمب مط حمست ال

 ةبيغ ةدم ابوروا ىلإ رفسلاب اشاب رابونل صخري نأ ليفنارج دروللا ىبأ #
 بلطيس ليفنارج دروللا نإف ةصخرلا بلط ىلع اشاب رابون رصأ نإف نيراب ريسلا

 .اماي تب رق وا اناب ضاي رب هلدبعسي نان ىويدخلا نم



 كل ةديع دمحو ىلا نيردلا الايج

 بسكي نم مهنم .هركف ليبس عطقيو هريس هيلع شوشيو .هبلطي امع هجعزيل عزفلا

 ماوقأ سانلا نمو .هرش فكب ءاقفرلا ديفتسي .نم مهنمو .هريغ لامب ءاقدصألا

 مهو لرش مهفقلتتو ةبيرك مهفذقت ,نوُمان ثداوحلا ج حاروقلا لم ىاوعر للعيد قولا
 تلاوتو ءاهئازرأب بوطخلا مهتمهدو ءاهازلز ضرألا معيب تلازلز/ .نؤلفاغ#ابهع

 مهنأ اهرظانل ليخت ةنكس يف مهو ,تاعزفملا فصاوع مهتلوانتو ,تاجعزملا مهيلع

 مهمزحأ وه امنإ كئلوأو ءالؤه نم زوفلا ىلع لبقملاو ,نونئمطم ةحارلا طاسب ىلع
 .ةريصب هنوئشب كا ةميزع مل ايأر

 نيزك ا ل نال اسلي نرد (إ لجا نوع
 كلملا اذه نم ابرايد نيآو .ٌبلغتلا نيناوقو ةوقلا ع ارش يف ررقم وه امب هيلع ةيكلملا

 لك يف انل نوكي نأ دب الف ةديعب ةقشلاو ةليوط تافاسملا .ايسأ يقرش يف ميظعلا
 لجأل ماعلا لج باصتغا يف قح انلف انكالمأب ظفتحنل انمادقأل ءىطوم ناكم
 اهنع انل سيلو ؛ليبس اهلئامي ال يتلا ليبسلا هب نإف .يرمصملا رطقلا ًاصوصخ .دنهلا

 اكملإا لئ اليس ملا نفت اني ايكسلع نفيا يتكازر حالك مز ثم هولا ملط اكواب
 اينو الا نينسلا(ثقاروحي ان تايه ييجي زدالبلا كلت ماكبج ءرىقئاتب دانإإ ف تتم
 ىسرك ىلع هتيبثتو اشاب قيفوت ريرقتل انبهذ انإ .مهرارق ىف انرقأو مهراد انلحأ
 قطع انلف .٠ حتفلا ةروص نع هتروص فلتخت الف لازنو لاتقب هنأ الإ ةيرصصملا ةيويدخلا
 ديالا اوقلرةيراغا لاك, ريطما ليات لناس نبال رلبالنلا: مهفر دعو .اناطقالا كلاتز ىف كلقلا
 وه امنِإ قيقحلا يطول ياكل ايلف اللا ويقا دع .كللاقب اخلص انناكو لالتجالا| تلازإل
 امف انتبثف .لينلا ىداو يف انركاسع لولحب اندصق ام انل ىنستف دنهلا قيرط نيمأت
 رصصم ىف ءاقبلا ىلع مزعلا اندقع اننأ ثيحو اهوا دعب قرش نأ العلو لات اهفعأ
 ىلعف انلهاوك ىلع ليقن اهلمحو ةيرصملا نويدلا تنامض انمزل اهئالخإ نع انبريضأو
 نأ درا ةتاارزلا نمش القناعات ركنا ةرطاتسشلا 1207 ةنان
 امأ .ةدئاف اهتاضوافم نم وجرن ال اناف ةصاخ ةيلاملا يف الإ انعم اهتاركاذم نوكت



 !ةكلطلا يناوتلا يف

 اهيفو ةيقرشلا ثراوكلا حاتفم يهو ةيرصملا ثداوحلا هيلإ تقاس ام اذه

 تاضوافم اهيف روتفال ةكرحو .اهعم ةنس ال ةظقي يف لودلا نم ماظعلا .اهقالغم
 لك نم نويسايسلا اهيف بأدي ةقحالتم تالداحبو .رمؤملا داقعنا لبق اهنيب ةلصاوتم

 عم ةلود لك نم ءارفسلا تاولخ ترثك ,ةهفاشملاب اهنم ءيبثو ,ةلسارملاب اهضعب ,ةمأ
 ,نونلعي ام فالخ نورسيو .ءنوزماغتيو نوسماهتي ءاهاوس نم ةيجراخلا ءارزو

 ههجو ناك نم حملي هلعل رخآلل هرصب لك قلم دقو ,نودصقي الام ىلإ نوبهذيو

 ىسع .,هلوق نم رخآلا ديري ام ىلإ هركف لك بوصيو .هرس تارمضم نع ءيبني ام
 لييختو ,بئاغرلا ليثمت مهاوق هيلإ تفرصنا ام لجو .هب لتعي امبر ءيش هتوفي ال نأ
 نورقحيو .ريقحلا نومظعي .لايخلا ىلإ اهبرقأ ,ةقيقحلا نع اهدعبأ روص يف «عماطملا
 نودعبيو .ديعبلا نوبرقيو ,مولعملا نع نولضيو ,موهوملا نومسجنو ءميظعلا

 ,لامآلا روهزب راونألا ةرهاب ينامألا نم ضاير ىلإ هبحاصب لك بهذي .ءبيرقلا
 رظنملا هقار اذإ ىتح ,ةعيدخلا نم خاخفو .ركملا نم لئابح ىلع الإ اهراهب تبن امو

 لكو ءالهس رعوي رخآلاو .ابعص لهسي اذه .رعشي ال ثيح نم طقس ةوطخ اطخو
 و م و ملا انازولا هلا ضم اخ دنس ناحل 11| هفئلعر اطاخل 2

 نم اباوبأ هيلع حتف .هسمي ام ىلإ هلصوي ركفب هنم رعش اذإو .همارم نع هتفلتسيل



 ل هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لام

 يف اهدضع دشيو ةينامعلا ةلودلا ةسايس ديؤي ام اذهو اهقوقح ةياقوو اهحلاصم

 هذه يف اهمزع رهظت نأ ةيناهعلا ةلودللف اهدالب نم مهتدراطمو زيلجنالا ةعفادم
 ةيرصملا راطقألا ىلع اهتيالو ديعتو نيعماطلا عمط نم اهكلامم ذفنتستل تاقوألا

 هذه يف قذحلا اهنم نورظتني نيملسملا عيمج نأو .نيدتعملا ةطلس نم اهل ةصلاخ

 ةصرفلا هذه مهتوفت ال نأ مهؤواجرو .ةلماكلا ةقثلاو يوقلا لمألا اهيف مهو ةلآسملا

 تيلاط اذإإ ساب نم ةلودلا لح سييلو :ةميتغلا نم مهطخ اهب اولاتي نأ نودي
 انإو ,ناودعلاب اهو رهاج ناو كسحاابللإ ديالا مهنإف ةفاك اهقوقح درب زيلجمإلا

 ةلاودلا للص اولتم نأ مههلع ليحتسي زيلجنإلا ن نأ نم اقباس هانلقام رركن

 ةمحاتم ايسورلا ةلود اهيف تحبصأ يتلا تاقوألا هذه يف اضوفطتخخلاب رفد اععلا

 كلامملا مومع يف ةروثلا بيط دقوت برحلا هذه ةعاشأ لوأ نإف ناغفألا ةكلملل

 عمطلا لاحب ناعسوي امبر نهولاو لفاغتلا نأ يزيلجنا لك دنع ىلج اذهو ةيدنهلا
 مهروط يف نييرصملل سيلو بيرق دادعتسا ال نوكي وأ ةيقرشلا ةلأسملا باب حتفيف
 داكت ةيمحلا ىلع لمحت يتلا ةرغثلا نإف مهتدلج ءانبا نم سيل نم ىلإ اونكري نا اذه
 ءالقعلا ىلعف .مهريغ نم ىجرت الف:نطولا ءانبا "يف ةعيبطلا مكحب ةزيطحنم نوكت 1
 صيلخت ىلع اهعم داحتالاو ةيناهعلا ةلودلا ةدضاعم ىلإ اوعراسي نا رصم يملاها نم
 اهذاقنإ يف ىعسلاب اهحلاصم اهبلع ىضقت يتلا ةلودلا راكفأب نينيعتسم مهدالب
 .نيردصملل رصم نأ نم لاقي ام قيقحتو لوألا اهنأش ةداعإو

 نونظو .ديدش بارطضا يف راكفألاو ءاههاوفأ ترغف عارطألاف ةلمجلابو
 ىلع ارتلجمناو اسنرف نيب قافتإلا رسعتل دقعني ال رمتؤملا نأ لئاق نف ىتش سانلا
 ةيامح تحت رصم عضي نأ ىلع دقعني هنأ لئاق نمو .هيف ةلوادملل ةيساسألا دعاوقلا

 .نيتنس ةدم ةيزيلجنإلا ركاسعلا ءاقب عم ةيلود ةبقارم ءاشنإ ررقيو لودلا مومع

 ناسحلاو لهاتسملاب ىح انا ءويلاو ,لذاتلا كس عاتي راف لاح ل

 نأ ةيناغعلا ةلودلاو نييرصملا ىلعف ,رساخ هريغ ديب لماعلاو هقوقح نم مورحم
 رمألاو ,مهفرشل انوصو ءمهتايح ءاقبأ ةمهلا ملع اوعفريو ,مادقإلاو ةماهشلا اورهظي
 اس امل مقل
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 نودمي لامآ نع ردصت لاوقأ هذه .اهريصم انيلإو اهريبدت انيلعف نوئشلا رئاس
 .ناملألا ةمصاع ةنيدملا كلت يف اهدقاعمو اهلصاوم نوكت نأ نوجريو نيلرب ىلإ اهبابسا

 هذه نأ ىريف اهمامز هديبو ابوزاوأ يف ةسايسلا ريدم وهو كرامسب سنربلا امأ

 غال فا هين ايل اقتالسرملاكشيلو ازد نكتبو اع نوط دينا اطولعني 'ةسلارق
 متهيلإ هل لتب؟مهسكاعل” ىلع هفعبت ن يللا عّس دل ةهسقانم لاو لضم [لعأ ةغقااتملا

 دقو اطل فيلح ال لودلا نيب ةدرفنم نوكتل اسنرف نع مهداعبإو هيلإ مهمض يف ةجاح

 موي اهلاني ءافلحلا نم اسنرف عطق ىوس ىرخأ برآم زيلجنإلا ةلص نم هل نوكت
 ىلع ةقفتلاو اراد لانو انوع انس, اذار معي اذان د يطب انف قهحاجتل اهله ةجاذللا

 بناج ةياعر ةلماعملا هذه لثم نع هعنمي كرامسب نأ نظي امبر معن .هريغ ةنيزخ

 نأ هيلع بعصيو ضيبألا رحبلا يف حلاصملا نم مهل امل ايلاطيإو اسفلا نم هئافلح

 عم هدوهعب كسقلا نيبو اهتافاصم لينل ارتلجنا ةاضارم نيب عمجلا هتسايسب بيصي

 لا رافعا هولا ادهم نوفل نافاسلا/برلاطع )لشوارع متأرالا اهنرمطا منذ

 اقول ةةكليو رلاثلمو ةيداعلعلا يضارألا ىلإ اعلا, ةطوتؤلر خيا ادالمؤ اطررغلا ايلا وط

 ةذل وتم ايلا ةكب لعق عقال همز طل ننسي وا مان لسع ناكشيف امينه الك زاطظأل

 دالب يف اسنرف طا عيضيو ةيقرشلا ابوروأ نم ايسورلا رافظأ ملقيو «نيتلودلا

 .هريغ ىلع ةراسخم او .هل حبرلا كلذ لك يفو اصوتطعحي صمم :ًالانومح مكن هللا

 ردصيو اهملإ دري: ىلا هتعرش,ىهف اهلعفي وأ كرامسب اهلعف ةلعف لوأ هذه تسيلو

 : الوب هتتسكولا !نهزيلا قالو ةدماسم ذه ماتم
 يف ةقباس قوقح اهل .كرامسب دئاكمو زيلجنإلا تاغوارم نيب ةعقاو اسنرفو

 قاقملكلا 1 حا اي دلع رن ا اهنا يي دك هي عل دل
 ١ م ما را د او توبا نط راسا يو كاطاكلا
 ةلود نم نوع اهل دجويو اهمف زيلجنإلا ةطلس ضيفخت و رصم نع ةيزيلجنإلا ركاسعلا

 مهاجر نم ةميزعلا ىوذ ءاراو نييرصملا راكفا هتديا ولام ةعنملا نم اهو ايسورلا

 ظفح يف ًايعس زيلجنإلا ىديأ نم اهعازتناو رصم صيلخت نم اهنكمل مهتدئفأ ليمو



 راصبألا ىلوأل ةربعل كلذ يف نا

 اهدبعتستو اهيلع دوست نأ ممألا نم ةمأ ىلع لوصت ةيبنجأ ةوقل نكمي فيك
 دوجوو .راكفألاو دئاوعلاو عابطلا يف فلاختلا عم اهعفانم يف لمعلل اهللذتو

 نم دحاو لك سفن يف ةنكمتملا ةشحولا نإ .ةيدارإلا نع الضف .ةيعيبطلا ةمواقملا

 ىلع هلمحت نوبلاغلا هبلغ اذإ هلامو هحور ىلع رطخ يف هنأ درف لك نظو .ةمألا
 اهئانفاب الإ ةمألا لذت نأ ةريغملا ةوقلل ىنستي الف :هيرحو هتيب نع عفادي ايك هعفادملا
 ةايرط رمال 4017 ةلاو ةاوجفلاادلإ نوت نسل اطرغأل ال ذاقغإ ذأ داجارشل قف

 لع ايلف نا ةليمجألا ةوقلانهشتباش ةدمألا خلع ةزاغلا اتناك يم شيال اكو

 هنياقعب متت رقسيو للك اوأ' ةكاحسةمأألاةانطءناك نإ ار خخ ادت نوبي ةّميظع ةمأ
 ىف ةقاوكالا ايرههيئابآادو اكلنواةءايئاكبأ مد ريفا ملا هل نيلضايلالق زامل يدك وكملت

 .هب مكحت ام لبقيو نيجيف ,هبلق يف بعرلا عاقيإل الإ ةبلاغلا ةوقلا جاتحت الف ,مهسوفت
 عضخ اذاف هب ىضقت امل نعذيف .لامآلاو ينامألاب هعدختف هل ليحلا ةلابح بصن وأ

 نوبصني بلغلا ةاغبو حتفلا بالط ىرت اذهلو .هل اعبت ةمألا تعضخ ةبيرغلا ةوقلل

 يتلا ةمألا يف ةدايسلا بابرأو ءارمألا بولق ىلع دونجلا داوقو شويجلا قوس لبق

 نييزتو ةعدخلاب اهنوكلمي وأ ءفيوختلاو ديدهتلاب اهنوعلخيف اهيلع بلغتلا نوديرب

 :ناهرلا هيلع ةيتأ ىأ طازة رظخش ل ١



 ميدق يزيلجنا روشنم

 ةلطعرتاةمار ا دلط ةناخو هتانماال ذو دنس "هللا ال فايق نازك ”تؤتحن

 0 يأ) ىزيلجمنا اهب موقي ال ةفيظو ةموكحلا رئاود يف تدجو اذإ

 لع نام نا راقلا دخأ اي عيا نأ تحس (ىيرسلا سلا سال را

 ىنثو اهيف مبقأ ءاهب مايقلا ىلع ردتقم مهنم نكي مل نإفء(سوجملا) تشدارز نيد
 ,ملسم اهب فلك اهلمع يدؤي نم ءالؤه الو ءالؤه نم نكي مل نإف (منص دباع)
 ىنثولاو ىسوجلا هقاعي ام الإ ةموكحلا فئاظو نم ظح دنطأ ىف نيملبسملل ,سيلف

 ملا 1ر7 هد كاك مك وجور
 !(ناكنالا و ءايلوذلا حل ده لاقعا سلا زيكا 3



 !!لينلا ربع نادوسلا ىلع موجه

 داتاجللا لا وخلا قطن اجر» طيمخت سنن + ايرلا»ترالاكو نمي اسوا“ طين ادج

 دّصقي ناذؤسلا ىلإ اهقوس ىلع ارقلجنا ةموكح تمزع يتلا شويجلا نأ (ندنل يف) انه
 و نييرصملا) نيينطولا نم لاجرب ززعم نودروج نإف "اود راوح ذاقنإ اهنم

 اذإو رؤفطلا/ ببلاد للا طاب هزم طخ هو وهو ركل وأ (ةجادؤلكلا
 امأ .هصالخل ةليسو نومدعي الف هزكرمل هكرتو هلمع نع هيلخت ىلإ ةجاحلا تسم
 يزيلجنالا ملعلا تحت هحاتتفا وه امنإف نادوسلا ىلإ دونجلا ثعب نم قيقحلا دصقلا

 تابقع هليبس يف دجوت الو رطخلا ليلق هنأ الإ ليوط نمز ىلإ جاتحي ناك نإو وهو
 .راطقألا كلت يف اهتسايس نع ةيرصملا ةموكحلا تلزانت ثيح ةيسايس

 نأو لينلا قيرط ىلع موطرخ ىلإ ريست نأ ةيزيلجنالا ركاسعلا ىلع لهسي
 ةيامح تحت نوكتل)رهتلا ءيطاوش نع دعبت الف 'ةسبايلا ضَرألا نم اليس تكلس
 اذإف تالالشلا ىلإ دوعصلاو لينلا عطقل دعت بكارم ريسلا يف اهقفارتو بكارملا
 اهتف تمصتنعا اهتلغ تلوتساو عوطرخ ىلإ ةيلينلا ليطاَسألاو ركاتسعلا “تلو
 امع زيلجنإلل ضوع اذه يف نوكيو نادوسلا بلق ىلإ اهذوفن دمت ةيركسع ةموكح

 .اهيف هيلإ نوحمظي'امم ءيق نع لزانتلاب رقؤملا مهمرلأ ول'راصميف'ةنوزرال
 طم سبأ لك ذلاطرلا هد لكل انإ منيشازو كول ةلقرإلا)»ةذيداؤل ظفلاقو
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 هكلس يذلا وه قيرطلا اذهو ءممألا ضار نر دكار مهتيغب نولانيف ,ىنامألا

 طابترإالا ةدقع نم نييدنهلل ناك ام ال ولو .دنطا يف يروميتلا ناطلسلا عم زيلجنالا

 رسيت ال ةدقعلا كلت لع رمألا لوآ زيلعألا نضبقو ةيرردعلا تام

 ةليارط كلاس و ياللا خلا ارسل أ ديراطرزإلا
 تماق ةمالا ىلإ رمالا راضو ءاهزربماب ابنقت كالا ام دنع ناغفألا لئابق هذه

 مهعالق يف زيلجناالا ركاسع تنكقام دعب ,هسفن نع عافدلل درف لك لب ,ةريشع لك

 اومزهو ةيزيلجمألا ركاسعلاب اوكتفو ,مهكلم ةدعاق ىلع تلوتساو «مهنوصحو

 ةحلسلا ةيظييلا يضويملا نم اغلا وتس هر ,مهدالب نع اهولجأو اهتاوق

 اهله لرد دال كلج ارك سا لعن طق قس ل
00 

 عقاوم نم مهيلع لخديو ,مهعابط ىلع فقي نأ هل رسيتيو .ديدهتلاو بيغرتلاب

 ةماذخاي نا هيلع رذعتي لب رسعتي نكل ,مهبئاغر باوبا نم مهبتايو ,مهئاوها

 اذه نم .ريمدتلاو ةدابالاب الإ مهنم ةشحو يف اهسوفن هيلع ةفلتخم اطوقعو ءاهماتب

 مهنم دشأ وه نمو لب مهاتقا عم برح يف كابتشالا نوبهري ال ماظعلا كولملا دجن
 الإ اذهامو :مهنع ةمألا ليمب اوسحأ اذإ ءاوه مهتدئفأ بهذت لب نوقرفي مهنكلو ةوق

 قكمجل و يطبضي الغ انا قو اةمأالا ام اخ [ امر( ظييشلا كنق: ةلكاؤ ىيلاقلنا ةزق نأل

 ابنا للملا عل ل اة كعب سف ةغيح فيوم عيض اعد | ذرات واقع

 اهولعو اهوفل ةلاعف ىوق ةمألا راودأ نم رود ىف نونوكي امك ءارمألا نإ
 الطيش هلعاقتلع اكراقطأ لطب قانا تركن كلادع :افتيصعؤ انفاق اوايتمظمو

 اًماوارسبأ را ةكشمأ هللاب الإ ةوقالو لوح الو فاخن انإو ءاهالحناو اهطوبهو

 قل ب الاو فاعلا نيم نضع كلغ 4 ؛امافنرن ولئن جلا اني ةقيرغخلاو

 هيا ل ل

 .نوعجار هيلإ انإو هلل انإ مهعابط ىلع عمطلاو



 كي هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامح

 كرتب مهوضرأ ىتح دعولا فطلو لوقلا نيلب نييناغفألا بولق اورحسو حلصلا يف
 قاوين الفلا ليلا وءاذه لع ماسلا ادخال قل يجن ازا اهتيلز اسوااوواطلإ كزبقم

 فحز حلصلا خيرات نم نينس رشع دعبو .مهدالب ىلإ اوعجرو باجنب ةكلمم نع

 ضعب لاقف رواشيب ةنيدم ىلع اولوتساو مهسفنال اهوحتتفاو باجنب ىلإ زيلجنإلا
 دودحلل مهنييعت يف زيلجنإلا نأو حتفلا اذهل ةمدقم ناك حلصلا كاذ نإ ناغفألا ءارمأ

 .نيلفاغ هنع انك نكلو مهدالب نوددحي اوناك امنإ

 ال هنأ ىلإ .ةرهاقلاب هبتك ريرقت يف نيرفود دروللا اموأ فصنو ةنس وحن نمو
 كلذ يف ضرغلا مهفو .هيف اناء ئاف ذل لب كاد سلا ةرصلاةب ردم حاج

 تيلكيب ل رض رابعه وطياز انتا ناو رار موق دنع رفعوا فباضأ نا تقرا

 .نادوسلا نع ىلختت نا ةيرصملا ةموكحلل امازلإو ايمسر احيرصت راص نا ءاميإلا
 لوخ لل ةيناووسلادالبلا اوشيبل الإ مازلالاوب حبانملاالا مت عربطتلاو حيملتلا نك لف

 فا ناو زجاعسير الا عولا تايكسألا ناني بييبيبل تادقوألا نم تقو يف مهتطلس تحن

 كلاملا يف زيلجمإلا خيرات نم ةحفص أرق نم هفرعي ريس اذه !!اوءاش ف ايعاتحلا

 مقرا

 انكابع نأ رصم ىلع ةدايسلا يف لودلا اهتضراع اذإ ارتلجنا ةموكح ديرت

 يف ةلاح نآلا اهركاسعو نادوسلا يضارأ عيمج ىلإ اهمكح دتمي موطرخ يف ةطلس
 دعب ةيزيلجنإلا ةوقلا نوكتف ديدحلا ةكسلاب نيتنيدملا نيب لصت نا عرسا امو نكاوس

 صربق يف لاهثلا فرط نم اهباب ىلع تفقو .بناوجلا عيمج نم رصمب ةطيحم اذه

 لينلا عبانم يف تمكحتو نادوسلا يف قرشلا ىلإ برغلا نم اهدودح تقوطو

 قىياريختملا لايدلا كغ ءالبتسالا| هنا نكع قيرطلك قدخاو هاللعا يف تفرصتو

 ةصرف ةقراب مه تءاضأ املكف .ابوروا يف لودلا تاكرح زيلجنالا دصري كل انهو

 الو ةوطخ دعب ةوطخ رصم ىلإ نومدقتيف اوماق مهملع تيملط ناذإ و ايفر

 نوقتي مهنكلو ,لاح يأ ىلع مه اهنوفرعي مهنإف ,ريصق وأ نامزلا لاط ,نولابب



 قولا ةورعلا لل

 | تالاثخلاو ءامتالاب اا دبع وم, هيف امد انافنالإو نيلجنالا دصاقمز لع اة

 حاتتفا يف مهريس عبتتو زيلجنالا لامعأ يف رظنلا نعمأ نم لوقنف نحن امأ

 ةسايسلا دعاوق ىلع قبطنم هنإف .ءابنألا ةلاكو هتور ام ةحص ملع ,ةيقرشلا كلاملا

 لا وهو ةليوط نامزأ نيناييطوتم اهيل اذن ئدلا يثيانإ لع تأ وردئانيلالا

 ثينح نّه مهابعأ عيلطج هيلإ,دزت .مهعابطلاةمزال ةيصخك راض يح :زيلجنالا هفراعت
 .دنطا يف مهكلم ءانب ناك هيلعو ,نورعشي الو نورعشي

 ىكلاعلل ةساادقألا كلغ انايخ ووك ا يف ةوطخ اوطخ ام لوأ زيلجنالا نإ

 كلذ لجأ نماعطع (مكاح/:اباوت الأ ةعيشلا بهذم كعااببل اهأ بلع أور تمشاو لا

 نع لصفنيل هاش قلي فز عطلاو دابا ون عزت :لالتجسالا >لاع ايانع ةاياوأرق يمهد
 كلملا بحاصو عماطلا نم الك بيصي عمطملا اذه لينل عزانتلا يفو .ىروميتلا ىلملا

 .لصح دقو زيلجنالا بلاخم يف عوقولل امهنم لك يهتيف نهولاو فعضلا نم مهس
 ايات فيوكتل [هدو قلو ابننيا وندأر نادرجنلا يف ةرارش اوحو رصم اولح ام لملت

 مهن رويل عيدهم ادي ادا زبدة مورصألل اينيعويجلاما وةيرظو انف ا هتدعبو ةكلوم
 مهنَأ نونقوم مهو اوبهذف زيلجنالا نم مهل ءادعأ ةدايق تحت نادوسلا ىلإ مهوقوسيل
 ةنهاو مهمئازعو ةرسكنم مهبولقف ماقتنالا لابو اوقوذيل توملا ىلإ نوقاسي

 مهو نوينادوسلا سحأو ,بناجألا مهئاسؤرل دايقنالاب مه حمست ال مهدئاقعو
 ناكف_ءأمادقإو ةيح مهدازفل غينلكالا ىلع اودسل مهلع جواغلا يازقا نأ نوملاوم
 لاومأ تقفنأو لاجر تكله امدعب نادوسلا رمأ لاحفتسا يف ًاببس كاذو اذه

 لصفل زيلجنإلا هب لسوتيل اذه لك ,نييرصملاو نيينادوسلا نم لاوحأ تءاسو
 هوندأواشاي:نودروج اولسرأ ام دنع مهتأكو:نب زادلا ارح دعب ريضم نع نادوسلا
 .اوحجني مل نكلو مهلمع اوممتي نأ اودصق نافدروك ريمأ بقل دمحأ دمحم نمي نأ

 نيبو ناتسناغفا ريما ناخ دمحم تسود نيب ةّمئاق برحلا تناك امدنعو

 اولخادتف باجنب ىلع نييناغفألا طلست نم زيلجنإلا فوخت ىباجنبلا (كنس بيجنار)



 رصملاو ناد وسلا

 .راتصلل |12 .. كاكا لأ ملط ىلا :نايسيح ا راوفسولا هدي رج اك كت

 كا 11 1 ل ا ردا نور كاراحلا نا وهو د هسفن نقاب قش
 نيد يف لخديو ىحيسملا نيدلا ضفري هنإف هب ململا قيضلا نم هذقني شيجب هدم
 ل يا ا ا ا دم ع !!مالسالا

 نأ ملعن نحنف ةموكحلا مهم ال امب ديدهت هنأ ةهج نم تناك نإ ربخلا ةبارغو (بجعلاب
 كل ل سال ود رباك نإو مق نع ينم دحأ جو رح مهع ضربا

 ,ةبارغلل لح الف هيف ابصعت سانلا دشا مهنكل .هب نيكسمتسملا ىلع نوبيعيو نيدلا
 ملجم فيك 0 هموق هك نم وهو ءنودروج 8 ةهج نم تناك نإو

 زّربيو نول ىأب هرهاظ نولتي سنجلا يزيلجنا وه امك ةعيبطلا يزيلجنإ وهف مالسالل

 لاق نإ بجع الف هبلق ىلع هللا عبط ام ىلع ةظفاحلا عم هضرغ ةباصإل بوث يأ يف
 (!لدفو

 هيلإ اوتأي نأ موطرسخل نيرصاحلا هناوعأ ىلإ بلط دمحأ دمحم نأ ربخ يف

 نينا يف عقو اذإ ءوسب هوسمي 1 اكيوراطمع

 تضر راكان ير ل تلا يفو

 نودروج ةلاح فاشكتسال اشاب ريبز فرط نم نيلسرم صاخشأ ةثالث لمحت اهملإ



 قولا ةورعلا ان"

 ةيرصملا ثداوحلا ىف زيلجنإلا ريس تاياغ هذه .تاقوألا هذه يف لودلا ةضراعم

 ةيناقغلا ةلوبلا,بتدتشاثاذ| اهواز ,كالابخ (ةيللن رفا كيلي لازال ) تالاف انك يهو

 مزحلاب اوذخأو مهنوئش ىلع ةظفاحلاو ةيعرشلا مهقوقحب ةبلاطملا يف رصم لاجرو

 اذام مه رهظ ام دعب مهرايدو مهئاطوأ يف زيلجنالا ىعس ةمواقم ىلع مزعلا اودقعو

 زيلجنإلا اهبسح نويرصملا لفاغت وأ ةيناهعلا ةلودلا تنواهت نإف مهب نودصقي

 حجن ال ةررقم بلاطمو ةتباث قئاقح مهحاطم اودعو ةكولسم اليبسو ةقورطم ًاقيرط

 .مهنظ قدص الو ءمهبعس



 8غ ءةنيع دمحو قيبسلللا نيرشلا للاجح

 لاي دوي كاد اذ فال ادلع لقدلا ةديرطت مالا وك سك نو دكت مانو

 اوقلطأ نيرئاثلا نأ سمياتلا ةديرج يفو ,نكاوس نم برقلاب دمحأ ص عابتأ
 رهش نم نيرشعلاو نماثلا نم ًاحابص ةيئاثلا ةعاسلا يف ةنيدملا كلت ىلع مهعفادم

 .ةعازاشباقارمياهملا وقهقتوب لارا الك ذرعا كم ظر لا هيا ال قيام

 طسمو [تينازط نم بزقلاع اع ئولزانالل هل اجيرو م فلا, عقب 1 هج دناتع

 نم وهو (1)داوزألا ةلق امر دك حركاسنع سوفنب نأ لاقيو ةدلبلا كلتب ةلاح هتوق

 .قدصي ال دقو عمسي ودعلا رابخأ

 كل ردك كلل( قير مدلل ملكا قر اطب ةامماشن يللا ترفه ا لاوق تا نإ

 .لوبقي كلملا دنع ظحي ل ةشبحلا

 الاقل ينك !ءانبأ م ةملختللا بولقلا كعب وفن نإ زال الا لاجرءدادا

 راد ىف ةيودهملا ىعدي صخش روهظ اوعاشأف هبئاصم نم هنوعقوتي امو نادوسلا

 0 ا ا ا ا سرب كل ل ا

 .نيعبجا نيملسملا(فلإ مه ريس كر نين ادسلا'ةملكإ قيوفتي نورتي

 ”تايترعلا هذان مدع دصقي-١



 قئثولا ةورعلا 507

 كتف ةليلق نينس نم ءبجعلا وبأ رهدلا اذكه .ناوسأ ىلإ اهيف نمب لاحلا ف تهجوتو

 ةلااقمأا تلج رعي هجتزخلاوإ هناوعتأ هيلع لاسفأ و هعيازق ةعوقتوا نيبزلا اذ الواير نود روج
 هيجوتو نودروجت ةفآرلا ىلع ريبزلا ثعبي ةبحلا ءافص يف ةنيغضلا ردك انيار مويلاو

 :هلاجي زةيالأب نع لابعت دالا و هج نع لاويبلا ليمرلا

 بونج يف ةيريدم زكرم ديعصلا ندم نم ةنيدم) اجرج اها نار اريحا ءاج

 نكمأل ميو هيت تلد امل [قازوم هواي اركب نارك تي دودم جايه يف (طويسأ
 مج مهتيب اذإف هتقيرطب ذخألل يلاهألا اعدو ةرهاقلا نم ًامداق دمحا دمحم عايشأ

 رشنب متهم يىنادوسلا متاقلا نا ىلع لدي ام وهو هبهذم بهذيو هيعاد بيجي ريفغ
 يف ىتح ةيرصملا رايدلا ءاجرا يف ةاعد هلو هلمع يف قذاح هسفنل طاتح هتوعد

 ىتشخم انك ام هنم ةيرصملا ةموكحلاب لح ريسلا اذه يف تبث نإف (ةرهاقلا) اهتمصاع

 ىلع بعصي ةعنم هيلإ يلاهألا ليم ةوقب هل راص امبرلو بطخلا دتشيو اهب عقي نأ
 دوجو نم اجرج يف جايهلا ربخ هب ليذ ام اما .اهعراقت نا ةيمالسإ ريغ ةموكح

 عقاولا ىلع قبطني الو هقدصن الام وهف نييحيسملاو اهبلاهأ نم نيملسملا نيب ةوادع

 لاوحألا عيمج ىف رخآلا مامز نيقيرفلا نم لك ظفح ىلع ةدهاش ةقباسلا مايألا نأل

 عيمج يف مات قافو ىلع اههف نويحيسملاو نوملسملا .رصم دالب ىلع تضرع يتلا
 نيدسفملا داسفإ اهؤشنم ناك انإ ةيضاملا برحلا مايأ تعقو يتلا لتاقملاو اهيحاون

 (07.لوقن ام ديؤت ةحيحصلا رابخألاو .ءوسب ىطبق اهيف سمي مل هنأ ىلع
 نإ ءاسملإ ناس ناسلا رك رطل يفتك

 .لامجلا نم رفاو ددعو ةيلبجلا عفادملا نم ةلمج عم ناوسأ

 فدانار ناووألا يلي ةلمسررب كناك دعو لإ ةئاثكلا/ ىرأ عده علصم/وأ ميعز نم امفادلل اركشأ ١

 ةنفع سوفن اهنم للستت ..روغث حتفنتف ...هئانبأ طاشن لشيو دحاولا نطولا ءانبأب كتفي ناطرس بصعتلاف

 ةنتفلا هذه رش نم اهييحيسمو رصم يملسم يناغفألا رذح دقو .لايجأ يف ةمألا هينبت ام مالظلا ىف مدهت

 .قالخألا معنو لاجرلا معنف ءسيراب ىف وهو



 سام هليع معو ييسلللا جرردللا لاح

 لارنجللا ءيست ةلماعم لك .لينلا نتم ولعي ىتح هونواعت نأو وكسروك ىلإ نودروج
 قو ديكرج الارنمللاادؤغي.نأ: للا مله ر انه الل ايعوولانأل .ليألاعلأا يرطاخ رسكت ىهف

 اال [ يقاتل با اكظنك ريا جزل اى جلو تا لاف
 السم لجرلا فرعن انإف اشاب ريبزل هتبسنو (7١ميق ةرلا اذه يف ام ًأربتأ انأو

 لسوريا هللا للع ىئنلا:عغا لماشلاكلالغ نستوهو ام ضاورفإ ًاكلاعأ هئيلدا.يف ايلقف
 لا دولشلا,رايكيطمو اك امدتعي نودوؤج لاراجلا فل هلكت اغلا ازازح هللظت ىف

 هنم كلذ انملع ءاشاب ريبزك هتائيس ىصحبو نودروج خيرات ظفحي دحأ نم سيلو

 زيلجنالا حدتم فيكف ,رصم يف انك مايأ هبئاصم ىركذ نم ءادعصلا سفنتي وهو

 دك المأ در نم هودعو امب ًارارتغا مهيلع ةعفنملاب دوعي لمعب موقي فيكو مهركشيو
 ظحال نمو.مناطوأ ىف:اخوسر.الإ مهمدق ديزي ال مهديفي ام لك نأ ملعي.وهو.هبلإ

 نم هتناخ يف ءاج ام ًاصوصخ. .ىبرع بولسأب سيل هنأ هل نيبت ميقرلا بولسأ
 هللا لب ادحلا فحل دمج ل هاي ام نيملسملا تارا يق مناد علا

 ةيسللا هذ ىامرق متيريس ورم نإ مارأ نييزلا ودع نأ دعب لف ظفح سد لل

 !!حيملتلل ةيبوروألا دئارجلا ضعب تاعرتخم نم ميقرلا نوكي ناو

 .باطخلا :ميقرلا- ١



 !مالسالا ىلع ةئيند ةيرف

 قا 716 را 11723 د ماعلا نمفارعل 1 كلا ل قل 2 را

 ل لا هراقإ عاج ا ىارس 01 اها 9

 هوم ايو رم يكات ان و راوح نإ قود 0 أ نوترجأ رتسملا هنم

 ناتكو (لدسلا اذه اد الن هم دك دج كرر رلأ كعب اغا ىف 01 ا

 ريبزلا نمض دقو .موطرخ يف اهلصنق ءاعدتسال اسنرف ةموكح اهتزهتنا ةصرف

 ا 1 كلذ اذه حض نها اونا كس ف تارظاب درع ترد |
 ريع الا راو اتاك رتل" ءامساك دشو اك لو لاح بر رت ل

 ا ةياغل ت8 نودصقي امبر اوناك نإو ةيبرح ةوقب هذاقنإ نع اوزجع

 نصف هنا كلذ ام انااريبإول هع تح ام لا كلا ا

 هذافم ادهو مهتلإ باتك مهنم دحاو لك عمو نيرئاثلا ءاسور لإ هدالوأ نم ةثالث

 :هتارابع يف فرصت الب دئارجلا كلت نم ةمجرت هركذن

 انكالمأ لك .نودروج لارئجللو ىمظعلا ايناطيرب ةلودلو ويدخل اركم

 ىذالوأ مكيلإ تعبأ ىإ ىطو لهأ ايو.ىبابحأ اي :انيلإ دزتس انم تعزتنا يا
 مهلبس اولهسو هيلإ اولصي مهوعدف نودروج لارثجلا ىلإ مقرب نيبوحصم ةئثالثلا
 ارهيفارت نأ كا[ تالا |ريركا نسدلا يدان ءاسإو يتلا ساب ىكيلع كشأو
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 تكرتو ةدهاعملا تقزمو اهدويق نم صلقلا ىف تحج مث سيوسلا ةانق ةكرش عم

 يف تكلس ام مويلا كلست نأ اهيلع لهسلاب سيلو ءارفت ضرأ ىلع سبسليد ويسم
 الية رصلاا الالاف تايظاو املا هنلإ[كيققا ام نابل ضفارولكا تاجر الا ةكلع

 ليا اضزواقملا 1 نس كاوط ل اوينعتا| ذاؤ اه دنانحم :فراقس نال لاقللا مكمل
 نزيل لولا نارا لاما .ىادنلا ىف يع لأ ها زئللا كما علم ةءاغ

 ةفاك ايناطيرب يلاهأ سوفن اهب تحش ةحنمب ارتلجنا يف مومعلا سلحب بلاطت نأ
 ءارزو هب لضفت ام ةحنملاب ديري) زيلجإلا دالب ف ءارآلا مومع اهب حامسلا ضفرو

 .(رصم لاوحأ يف تاثحابملل اهتوعد نم لودلا ىلع ارقلجنا



 !!لالتحالا تيبثت نشب عارص

 212 نع نأ نبت (قاولوكو د كن راج ةةيلرج نإ انيلرب قم ةيفرتإ ىف كاجو
 تقفتا اك هيف ثحبلا عوضوم ىلع رمؤملا داقعنا لبق اقفتت نأ ارتلجناو اسنرف يتلود
 دروللا ةطساوب هداقعنا لبق نيلرب رمؤم ف رظنلا رادم ىلع ارتلجناو ايسورلا اتلود

 ىلإ اهرظن دق نيتضوافتملا نيتلودلا نم لك .فولافوش تنوكلاو ىروبسلاس
 نيوكن مل تاعبف لح دت ع در دعت ون دو يعول اكل دفعا ك1 ا

 !(تردقام ةياعلا

 بابلا ءاضر نأ الإ ةلودلا ضعب دنع لوبقلا لح رمؤملا ىلإ ةوعدلا تلح امبر
 لودلا وأ اعنالاارراسفلا لقد نا دواوين اضف ملستلاو.همكح: لوبق.ىف: طرش يملاعلا

 هيلإ تيعد يتلا لودلا عيمج ةباجإ ةيساسألا هدعاوق نم نوكي نأب تضق اهعيمج
 ىلإ ةبسنلاب رموملا ناش وه اذهو همربي امل ناعذإلا بوجوب ايضاق نكي مل أتقؤم

 ؛لاخب تانج للعلا تازلا

 باول نفع ىلع لنج ناءازتلخ ا ةرازؤلراطت كيماتلا ةدب رجاوتلافو
 ديعل ةلاطبلا ةدم يف ديفتست نأ اهيلعو نيا رفظلا اذه ىلع دمتعت نأ اه سيل نكل
 تاضوافملا نم اهب قيحي ابر يذلا ميظعلا رطخلا نم هديفتست امب وجنتف ةرصنعلا
 انحلاصم فلاخت ةدهع دقع يف ةرازولا تلهاستو ءاسنرف ةرازو نيبو اهنيب ةيراجلا
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 .نيثكانلا

 ام ىلإ يعسلا نع نورقفي ال اهاحوأ يف مهو رصم يف زيلجنإلا كبارم هذه
 هرسأي لخد ىرضملا دنجلا نأ سافاه ةلاكو ىلإ ةيقرب يف ءاجو :اهيف مهمدق تبثي

 هنأك لارتجلا راصف (يزيلجنإلا لالتحإلا شيج دئاق) سونافتسا لارغجلا ةرمإ تحت

 ةيرصم ةيماح ىلإ لالتحالا شيجو ىزيلجنا ىلا ينطولا دنجلا لوحتو ةيبرحلا ريزو

 ب اطسبم نيلاضالا غيل نيومش ةئالخ اة شو هتلبمطيفازت جارالله
 شتفم) ايلعلا ريصم يف ثلاثلاو (ىرحب هجو شتفم) ىلفسلا ربصم يف يناثلاو ةرهاقلا
 ال ةضحم ةيزيلجنا ةرادالا بلقنتف ارتلجنا نم رمأب الإ نولزعي ال مهنا ىلع (ىلبق هجو
 ىضارألا يف اوفرصت .ةعاطلاو لاثتمالا .ليلذلا لاح ةياهن الإ ريصم ماكح ل اهيف قبي

 يني ماس جلاب مق الباي اهنم ال يلاظسملا املا بف يصح ةنامكااطب اعلا

 اننا هليل لم ءاكر /ايفيخلازاذ ف عيململا:لواعي ًانقلجلا قيل نأ لع ى بالجو
 نوعفريو ارابغ لودلا نيعأ يف نوريثي مهعماطم ىلإ مهتلوره لأ يفو ا

 ةجحلا”ناوعيقي و. عاظنلا-ةذاطكإو ةحلازلا واارقإ الإ انأ .لضارخل_ نأب غلو حنيضلاو, ؛ةللخ

 عم ةيلاملا لكاشملا ضعب لح ىلع مهتدعاسم يف لودلا ىلإ مهتبغرب مهصالخإ ىلع

 ااوملكت نضيف الخ ولو يفرشفإزا ام هنم اولانيل الإ رمؤملا دقع نوبغري ال مهن :

 اهيلإ برقتلا وأ ايناملأ عم فلاحتلاب اهنوددهم اوقفطف مهتاوانم يف ةحلصم اسنرفل ن 1
 ىلإ رصم يف مهركاسع ءاقبإب ءاضرلا ىلع ديدهتلاب اهولمحيل مهعم لهاستت مل نإ
 عيمج عامجإب الإ ةدم دعب نوكي ال نأ طرش ىلع ,ةحارلا رارقإ مسا تحت 188 ةنس

 مف ةدملا ةلاطإ ىلع نهادحإ مهقفاو ول ثيحب ,رمؤملا يف باون اه نوكي يتلا لودلا
 اطقم ة[زهيط تملا فرو سظتم اليها سبلو ةقالطإ وا لجألا ديدع ىل ىكل دعب
 ةعم نومدعي ال ام,تاسايسلا بواضتو لودلا ملاصم فالتخا ىف نوملعي مجاف
 لاخن الو .دمألا دم ىلع ةقفاوملاب نامزألا نم نمز يف ةدحاو ةلود ءاضرال ةليسو

 ملست ال مظع ملم نع فشي وهو قيقرلا باجحلا اذه نود اهرظن فقي اسنرف ةلود



 اهتيماح عيمجب تكتفام دعب اهتحتتفاف ربرب ةنيدم ىلع نيرئاثلا ةوق تلمح
 مهنكقت دعبو ةنيدملا كلت ىلع دمحأ دمحم ناوعأ ءاليتسا يف بيرلل عضوم قبي ملو
 سهمياشلا ىلإ وكسروك نم ةيقرب يفو ءالقند ةمحاهمل ًافلأ نوثالث مهتم فحز ءاهيف
 هلو القند متفل ًافلأ نيثالثو ةسمخ عم هسفنب فحزي دمحأ دمحم نأ وينوي ١١ خيراتب

 ةنس:اهيلعغ ًاريمأ هامسنو اهريآلم.ىلإ يقرب تغب دقو: ؛ناضمنر له نأ لبق نوفلا يف لم
 .اهيلي اما عجب اهيف ةنظللبلا

 ةموكحلا تسيأو اهكولس عنتماو افلح يداوو القند نيب قيرطلا عطقناو
 ىلإ اهتيماح عوجرل ليبس ديهمتب اهرماوا تردصاف ةنيدملا كلت ةنايص نم ةيرصملا
 ةيماح دادمإل ةدجن لاسرإ ىلع تلمعف ةنتفلا يصاعتب ارتلجنا ةموكح ترعشو ردصم

 نايعتو ءادهج ايغ خرم اطوتعرتي زيلجتإلا (تاسوب اعضتالامللا) هبي ىخ ممايكا رايك ماهطتخ
 لعو لب نكاوس ةنيدم ىلع تاره ةليل لك ىف هلو موي ديفا ويا نلطع لثبلا حلا
 .رحبلا يف بكارملا ضعب

 تازكللطب ىلع نيرئاثلا ةراغو القندب هلوزن عقوتي امو ربربب لزن ام اياب
 يب اناحيلنهابا ناوسمإ يف ًاديدش ًابارطضا ثدحأ كلذ لك افلح يداو يف ةموكحلا

 ىلع هتبقاع دمحت الام عوقو نم ىشخي امبرو ديعصلا لهأ نم ةفاكلا رطاوخ



 روهال نمهرب

 هلءانارانتا ان ذأ"( ءاع ابننا ةنيارطن تخل ان .قرؤماللا ظالما عطفكيتا دع

 ناك ليبق نم سيل سخرس يف اهوخد كشو نم ورم يف ةيسورلا لوخد دنع

 انمدق اى ناكرتلا نم ءاضرب سخرس ةنيدم ايسورلا تلخد دقف .نوكيسو نوكيو

 ةموكحلا راوسأ كدك ديل يملامثلا لولا ريس ءىطبتسي نأ هل سيلف يضاملا ددعلا يف

 يف فحزلا ةوبه هلظت بيرق امعف (ةيزيلجنإلا ةموكحلا يهو) اهنع ةعفادملا رهظي يتلا

 لإ كتم نا لاوقلا ادلى دفع لح اغار ام ءارعذأ ةطهزدلو هللاز هجن ع بلجن ج ضال

 سيلو اهتايضتقمو ةسايسلا قئاقحو ممألا عئابط نع ىكحن اننإف دعب امف هب ءىبنن ام
 .اًئيش قحلا نم هنظ ىنغي



 قثولا ةورعلا ا

 ةلالقكيزاو ءطرغلا اذه .لوبقلا نعذت اهنظن الو «قردشملا ىف اهكلامت نم ةكلمت هنم

 افيتوفف ماعلا اهضافل ارفق قناطر ةءللاحت الاكل رد

 يح الألب تل يلالم فر تانوقلا قلاع يللا لفينسم كلير لكم

 اهزجع نأو .ةيرصملا ةيلاملا ةورث ,ىوعدب رمؤملا اذه يف رصم ىلع طلستلل اهتيامن

 كوخ كلل .ىازرع اورام  ةلموكيمل | اقتل: اف) عرالاقنالا كلت ايوان بق ةتايفلا نإ
 ةليسو نوكيل للخلا ةرئاد اوعسو مث مكاحلا ديبأتل فحزلا يف هب اولتعيل نايصعلا يف
 ىلغ:لؤصت' نأ ةيناهعلا ةلودلل اونيزز .رمتؤملا اذه ىف اهلين نولفوي:دحت الاةطلس نإ
 ريصم مهل تدهم دقو جرخن مث .رصم يف مهركاسع دوجو عم نادوسلا

 نيلئاق ديدهتلاب اهيلع اودش ىضرت ال نأ اه قحو مهل عدخنت مل الف .اعمنادوسلاو
 ةلودلا لبقت مل ولو دعب نم نادوسلا ىلإ بهذي نأ يكرت يركسعل نوحمسي ال مهنأ
 نودب دقعنيس هنإف ةيلاملا يف رصحنم هنا ىلع رمؤملا يف اط بئان روضح ةيناهعلا
 ىلإ هولك ول .رصم يف ةحارلا رارقإ :مهبلط يف نيقداص زيلجنإلا ناك نئلو .اهاضر

 ءافطإ كلذ يف نإف نييرصملا ءارمأ نم قذاح مزاحل رمألا اوضوفو نيينامثعلا ركاسع

 اهيا غلام هربيلخ قررتسللا لالقتنليإلا ىلعل ةلئودلل نإ فيج الور الادب افييغتزي يجعل
 نلوهم ال نكلو لودلا دوهع نع الضف تقولا اذه يف ةدحاو ةلود دهع ضقنت نأ

 ا فيس جرام دا ا طم تدل طيرفلكا الفقه تلؤادلا

 ةوقلاو .ةعاس دعب ةعاس مهيف 000 زيلظكالا و موداذلا لع فنعم سوأزلا

 زيلجنإلا عضخل ةيناهعلا ةلودلا تتبث ولف .دمحأ دمحم ةعفادم نع ةرصاق ةيزيلجنالا

 ةلودلل نوداضم مهنأ مهنع عاشي نأ نم نوقرفي مهنإف ,مهنع ًانغر ثداوحلا ةوقل
 .ناكتسملا هللاوتابثلا :تايئلاقرةيناؤمللا
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 ءادأل ثعبنيف هيلع ناطاوألا عن: ركذتي اهوريخي دالبلا هيلع تضاقو:ايتدلا نما هزرطو

 نوقايحدل ةلطلخاةلؤهو الوم ملاذ و يذالا هاهنل دديتؤتي مطخلج ا اهركفف

 بلط يف مهسفنأ ىلع هنوقفني مط ام لضف نم ءيش لذب يف نوحاستيف ًامادعإ

 نع ثرو نم مهيف دجوي الا ,مهنوئش يف رظنلا اهمهب يتلا لودلا ىدل فاصنالا

 لعجيف ,متاد فرش الو تباث دجمب هيلع دوعي ال اهف اهددبي وهو ةعساو ةورث هئابآ
 .ةفارسإ هرئادألو ةلغنا 3«:1 ويلا ةاعلاهازملا رطل او هللتنم | كوعاشألا

 :هاطوأ هبكتزو انعملتولاةلل ل اكزنل انفع 15 )هل رسما دهام ا

 قونطلا ملي ولبق  افد فن غلت ابتنيلااو بدأ انكر ةيروضتا كالاوللاا»ةنيللاو كيك

 ئديألاةلإ ميجاوإرت انتا قاموا نير اسوم ءابنغألا | ميوف, فرقتلانإو هفيكا تجاهل
 كيكو فينك ؟نيؤالا ىرشسلا باذن ايداع اوومشملا اذإ::اذؤيطعملا فيادملا

 ملف الإ مقلي ىيولابباةلزايف' زي ذياب فازتنجل الغ لذنلا ىفازقرعأ قمة كليعامألا

 نأ مهلادب دقو فيك ؟نبجلاو فوخلا ,مهولا يف الإ ا دوجو ال هعفرو .هجولا يف

 ماظنلاو ,ةدوقفم ةحارلا .مهحايصو مهليوع يف رطخلا نم دشا مهتوكس يف رطخ ا

 ىلع مهرجانخ اوبرض بناجألاو .مهب ةقدح نتفلاو ,ةعئاض قوقحلاو ءلتخم

 ىرت ال اوحبصأل ايالبلا هذه فشك يف ىعسلاب مهسفنأ اوكرادتي مل ولف ,مهرجانح
 يف عاس ىلع سيلو نطولا ةحلصم لامها يف وه امنِإ رطخلا لك رطخلا لب مهنكاسم الإ

 قا خلف ا بايطلا بن اهلا :يلاطوو راس ازيلال كربلا نجا لؤإ زرطع اة تاوؤس اا با

 نياف .مهتدتفأ يف رثأ نطولا حارجل نكي مل نإ .نوبهري ةطلس ىأو .نوفاخب ءين
 ةيلإ انإنةيب قاتلا لب ارابملا هزاع كعامل ةدقللا نها فما هولا بولا رطل و ساينعتلالا

 .نوعجار هيلإ انإو



 اذه

 اورضحيل ابوروأ ىلإ اوتأ ريصم يف دئارجلا بابرأ نم لضافأ ةاقالمب انررس

 ةيرصملا ةلأسملاب ةقلعتم هيف ىرجت يتلا تاضوافملا قئاقد ىلع اوفقيو ندنل يف رمتؤم
 ؛ءاهفألل ًاريونت مهدئارج ىف حيحصلا ىأرلا نم مهحئارق هب دوجت ام عما هورشنيو
 ادام واف اجطنفار ارسل ازعل و الكر

 وامل كاذرلا هلك نايس افعل ا اهنانللا مالا اهو تو املاوكأوا
 ىلع فسألا ةياغ انفسأ اننكلو ءاهتنيط نم لبج الو ,ريصم بارت يف تبن نم اونوكي
 ناقل ةيزاشمملا زانادلا فكرا قت لل زارط الب داق طفلا 2 ندا

 تازتد تلم ناكل "يجينا جزاذلا قتلو بيحس لانو قيما

 مهئابآ نع هيف اوماقأ ام اوثروو ءجيردص بسن دالبلا يف مهو ءبناج لك نم ايازرلا
 ,اهفالتخا ىلع ةيبنجألا تاغللاب نوفراع مهيفو :ةليوط لايجأ نم ,مهدادجأو

 دله لال دانيا هرش ناك نزار يذلا ةقين ناك زم يع لان

 عي وة رايد ل رتل ءاناشنلا شيجت و همد ىلغي باش مهنيب دجوي الا .تامهملا

 01000 همه مظعي ىتفف اذه نكي مل نإ وأ .عمجأ ملاعلا هل ملأتي امم .هنطو

 ,هناوخإ باصمو هباصم نم ةياكشلل هتمه ضبنتف ءايقاب ءانثو ءاعيفر اركذ بلطيف
 ىو فيك مت او الليف طالما نإ اة: نولسوع اماو ا ةاسنلا 'هبااماىإ [مهاداسسرأل وأ



 اا ةديعادعتعو عيسلللا يالا [ازيبع

 موي لك يفو ءاهب نيمئناقلا كالهإو ةيزيلجنإلا ةطلسلا مده اهب نودصقي لامعأ يف

 وثكارم ين ةهلجلا نانو ادكجيزيدلا)هليغلب هذولا قزلقالير فنا وسي جدل
 دعاقم يف ىرخأو ةكلملا رصق تحت ةرات زيلجنالا نم ةفاكلا ريسم قرطو ةموكحلا

 اكم لكاا فور دال هيدي ادد ا مكسلا ارواج ءىر رخو دوست زاد كاهل ياا قزإألا

 عمستو الإ ىضمت ةدم نم امو مايألا هذه يف ةموكحلا عزفأ ىتح كلذ دازو .هلقي نمب
 يف ثدح ام اهنمو .يلاهألا نيبو ادنلريإ ىف ةيزيلجنإلا ةظفاحملا ركاسع نيب عقاومب

 .ريثك اهبف حرج ةماعلاو ركاسعلا نيب ةكرعم نم (وينوي) رهشلا اذه نماث

 ةدناعم ىف ةايحلا نم مهتماسو توملا ىلع مهتفاهتو نييدنلريإلا ءالج له
 |هملإ ليملاو ةحارلل مهتهاركو لدعلا نم مهترفن نع ءىثان ةيزيلجنإلا ةطلسلا
 هسا الاخت وعم نار كير ىلطت ميشا رت طخ كل

 ءاوقأ هنم صالخلا بلط الو .هب عتقلا ىلع توملا يسأل تاع اهلو ,عابطلا

 ةرجاهم ىلع اولضف الو .ءنيدلاو ةغللاو سنجلا ف ةطلسلا تناثر عم نودحتي

 "مسلم فديت رككخ يضارأ يف حوطتلا قاشمو ,ةبرغلا مالآ لاتحاو ناطوألا

 نم ةقطانلا تاناويحلا نيب نم زيلجنإلا هب درفت لدع هنكلو (لكؤب ام ىندأ) اجامل الإ

 تناول لت انكينلإ | اني طرز اها يلزوماكلا نرد يك ةلطتسياودللا مك نا ضاكخا
 نوكي. نأ .هتايضتقتم نموا ءبيرلق دهع:ىلإ كلذ زمتشاو ةزرغانخ ىهودن نع
 الإ ةايحلا مزاول نم هل نوكرتي ال نييناطيربلا ماتزال اهو ايبغ ليمون اىدلامإلا

 قاوذأ قفاوي ال لدعلا اذه ناك نإ- مهتذل ريفوتو مهتورث ةيمنتل هب لغتشي ام
 ال نيذلا قاوذأل هتمءالم ىجرت فيكف اهركذ قباسلا تافصلا ىف مهعم نيقفتملا

 خوبلا اذه نيدرالو.سنج الو ةغل ال مهعم مهعمج ةلصالور عينيوي ]مياة

 2 قا يهو زيلجنالا اهلخد ةيدنهلا دالبلا يف راثإ هل ترهظ لدعلا نم جيببلا

 ءةورث ميال شيع سانلا معنأ اهناكسو ,ةنوكسملا يف ةبرت بكار ,ملاعلا يف

 اهبلاهأ (اهب تابن ال ىضارأ) تارمأو فصافص اهنأك ةلادعلا رسب مويلا يه اذإف



 !ةيزيلجنالا ةلادعلا

 يف ةيعيبطلا رومألا نم ةحارلاو نمألا ىلإ نوكسلاو ةلادعلا ىلإ نوكرلا
 راطفألا اظن نازتنا ذل كيزفلا نيزيلجدلااوللجلا:اهكز ألا ةقيمحت .ةذملوا قانسإلا

 ءاول خلا قتاغلا كعو ةلادعلا:هلغ 'ةيقتاعءدحلا لع العا ناطمألاىفابلقتياو

 ءاحنأ عيمج يف ةماركلا لانيو نيعمجأ ملاعلا ءاوهأ كلمي نأ ءاجر ةعاذلا] يمال

 .ةلاوكفللبا

 نم مهعزفو مالعألا هذه ناولأ نم نسانلا ةلفجل بجعلا ةياغ بجعن انأ الإ

 :مهج بيط هحفل ولو رخآ ىف هنع ذابتنالل عزف ًاموي هأيفت نمو اهلظب لالظتسالا

 دجوي الو مهتغلب نوقطنيو مهنيد ىلعو زيلجنإلا سنج نم نويدنلريوالا ءالؤه
 ًايقيقح ًافالخ هيف فالتخالا دعي ايفا قوق ولي طعلاديب اطيرتا اكل لي ع

 عورف يف فالخ هنأ لاقي ن أ حصيو يتنتستوربلاو يكيلوثاكلا بهذملا دئاقع نم

 اياكم اطيح دعس رايق | اوه داب[ دابر دقو نارطلاو .هلوصأ يف ال نيدلا

 نم ةيزيلجنإلا ةمحرملا حانج طسب مهيلعو ةمألا م اوق يف ًالخاد ًارصنع نودعي

 نم ةفلّؤم ًافالا ىرت كلذ عمو .ةدحاو ةمأ عيمجلا بسح ىتح ةليوط لايجأ

 اولا مط اك اهنودختيو اكيرمأ ىلإ نو رجاهبو مهئاطوأ نورجهم نييدنلريإلا

 مهسفنأب نو رطاخي مهنم ةيمخلا نارينب نيقرتحما ىرت:عوي لكو .زيلجنإلا ةلادغ نم



 مه هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامح

 ةوقلاب نييرصصملا بولق نم ةنيغض لك اوحميو مهمكحب اضرلا ىلع سوفنلا اونطويو

 يفو ,ةبح بولقلا يف نوعدوي فويسلا لسو نارينلا قالطإب مك ,ةيركسعلا

 ةقسر تناك اهيربوت فلآتلا ذا نرفاختلا#ةلاؤإ اف«هديادخظعلارللا وهو ةياضتو وفلل

 ' .زيلجنالا دنع ةعدق

 ترشتنا ةيزيلجنالا ركاسعلا نأ ةرهاقلا يف سمياتلا لسارم نم ةيقرب يف ءاجو
 ام كلذ ىلع لماحلاو ؛نمألا ظفح ةوق زيزعتل حالسلا ةيكاش ةرهاقلا عراوش يف

 نأ وأ ةيرس وأ ةيرهج تايعمج ةنيدملا كلت يف نأ زيلجنالا نم نمألا ظافح دنع دكأت

 اميركمم قيواطللا نوكيا ىلا نا ذإلا الو مهدالب نوبحي نييرصم ًاتطاختفأ اهمف

 ناملاع ااا ضب ةنيذملا:كلجي أ نأ وأ.:ليتف ًاللاظ ناك. نإ ًاصوصخ مع يملا

 ىاءلتخ اطبع زكا صن نعم عظال ةحلصلا نا ويلظ ال لم لك فال نارك لزق

 ءوس يف هدالب ءاقش ىريو ءمهتيالو يف ريخ ال زيلجنالا نأب هسفن ثدحي نم.اهيف نأ

 ىتع فويقولا يلط"ىف؛دبفلا ىلع مهتعبو زالجالا يرومأما ظيغ جاهق: مهرادإ

 نم هردص يف جلتخا امب ةريرس يذ امكاوذخاؤيل مهملإ نوليمي ال نيذلأ كئلوا نماكم

 دست وزرخ ان ءاحألا: م يخل قا اوليسسسا ناله رحل اكءاو قلعت اعيداسألا

 ام اوققحيل اهبف ةراح قيضأ ىلإ ةعلقلا نم اهتقزأو ةنيدملا عراوش لك يف اليل رونلا
 نوفسأيو نييرصملا ةحلصم نوعاري اذه مهلمع يف مهو) هوعقوت ام اوفشكيو هونظ

 يذلا ناسحالا اذهب زيلجينالل اوفرتعي ملو ماظنلا ةمعن اورفك ثيح مهطاح ىلع

 كيولاع يشعل و) لسلام نور اور (ن وقس اهزو قلك ديم نم عسل عامسلا واياكم
 نم مه متي ال ابرو ,تانسح مهتائيس نوكت ىتح حالسلا ةوقب مهتدوم نييرصملا



 قئثولا ةورعلا ا

 ة.اهيئاو دضلمو فطلب عازقلا لزم لا ةيظتعياب هللا |اهلاووضرل الذأ ةارزع ةانخ

 ام عيمجي زيلجنألا رئأتساو .مهتورث اوزتباو «ملهكالمأ اوبلس ام دعب مهارت ,نوعنقي

 مهنم نوكي ءنوبلطي ام ىلإ نولصي الو ةئيندلا نهملا يف شيعتلا نوبلطي مط ناك
 ىلإ ةيالو نمو دلب ىلإ دلب نم ايعس ضرألا عطقي بساحلا غيلبلا ءىشنللاا بتاكلا

 اهاونب ظحلا هدعسي الو رهشلا يف اكنرف نيثالث اهرجأ نم لاني ةمدخ لصحيل ةيالو

 ,شيعلا نم دغر ىف اهولهاو مالسلاو ةحارلا ضرا يهو ردصم اولخد نيتنس نمو-

 ةرادالا نحو :ىزيلجنالا:لذعلا ةكربلب:مويلا ئه اذإف .لئاوغلا نم نمآو

 ةلادعلا تضق .داسفلاو للخلا براضمو .بورح ا تالاحبو .نتفلا ضرأ ةيناطيربلا
 لايعو لهأ ووذ مهو ,ةموكحلا ىف مهفئاظو نم مهدرطو نينطولا نم فالآ نامرحب

 نم طالخأ فئاظولا ىف مهلحم لحو ,ةينطولا مدخلا بتاور نم الإ مه شيع ال

 دقفب ةحالفلا يف لمعلا نع نيعرازلا يديأ تلغو ةراجتلا تاولسا تدسكو زيلجالا

 ةماعلا لامعألا كانها( ةابنالا نع, نفؤألا|ثعنسماوابارططالا» ءاومعإو 7

 يع ”لهيديأ هتارمصفو: ملت ود ءاقوأ نغ ا نجع يع: نيحلالفلا ,ىلعت وقفلا :قلاوتشا

 و هلركدل للف ا

 .طسقلاب نوماوق نولداع مهنأ يف ةبير مهذخأت ال زيلجنالا ىرت اذه لك عمو
 نمألاو ةهافرلاو ةداعسلاب ةنورقم بعش يأ ىلع مهتطلسو رطق يأ يف مهولح نإو
 مهنم مهبولق ةرفنو مهنع نييرصملا فارحنا نم بجعلا لك نوبجعيو ةحارلاو

 لإ جت خلل اهدتفمتت رهتومأ ةلورفم كلاب . نيب ةلنوب فيك هّللا ناحبس اي نولوقيو

 ىلع مقني نأ يرصم رطاخ يف جلتخي فيكو مهل ةيدوبعلا نم ةفلألا عمتجتو مهضعب
 .زيلجنالا

 نييوضيملا اهرطمخو سوفع مفي ةنمللللا" لاه تاوتوطااوخحلا اةكراجب انوعيح ا ءاملو
 انتحلصم ملعأ نحنو ءانل اندالب يهو قحلا ةملك ىلع مهمادقإ نم ةفيخلا اوسجوتو

 دخل دعع لع اناسوبا نمل 20 ارللو داق عوجلسالل تمل اعاوكي لأ ذيلوتنالو اللا لوغا ولع



 ا هدبع دمحمو ىنيسحلا ني.دلا لامح

 .بابلألاب ذخأي لوه كلذ لك يفو رظانملا
 اهردق قح اهقوقح نوردقي نيذلاو ةيرحبلاو ةيربلا اسنرف ةوقب نوفراعلاو

 دق رهظلا ىنحنم سأرلا سكنم حبصأ ةيناطيربلا ةمظعلا لاثمت نأ نودقتعي اوناك

 نأو هزجعو هفعض نم رهظ امب الجخ سانلا نم ىراوتي هتبكر ىلإ هتماهب ىوه
 نم لفاحجو ديدهتلا نم قلايف تدعا نإو) ةبيخلاب دوعتس ارتلجنا ةموكح

 فوقولاب سوفنلا تعلوو دئارجلا بابرأ نطنطي امب ماهوألا هذه توقتو (داغوألا

 ايلا اصلا ىطألا | نا رسقل هلا الغ لبو اان الاريادغ نا فيتا و هعيش لع

 كايرو دم هزينقم هلا نزخنلا فات اور يعتمد يلا ذل جاني وم

 ام باجحلا ءارو نم فشتست اهلعل اهتردصاب ةاكشم يف سفن لك تنمكو ,تانوادملا

 بعلملا اذه باجح ءارو نوفقاو عيمجلاو .مهفلا نم اهبرقي وأ ةقيقحلا نع ءيبني
 اةاتسلا فعكاز اظتنالا لوط ايمو قاما

 روقلا سأر ىكحي جات اهدييو نومآ لكيه يف ةسلاج زيلجنالا ةدئاع اذإف

 اهيدي نيب فوقو ماظعلا كولملاو اهسأر ىلع هعضت نأ ةئيهتم (ةعارفلا جات)
 اهييالجلال انهم !داادعإ تاوباخلاو كاس لكلا مالح :تناك اقاكرابتتشتعل نوترصمم

 هللا لإ نا نارا يك ليلا يسفر طلاس
 اعذلا ىافنإلا نابل ايطخسن اونلا لع فا توفل كار زاولا [سيكما ءاق
 ةعقلجلا قي يدل ال ىقفإ هوك ليقدم رباحتلا نايل لت ست

 بوصو عدبأو مالكلا يف فطلت هارجأ ام لوبقب مهعانقإل نايبلا نسحو ةحاصفلاو
 نأ هباطخ ىط ف جردأو لمأ هطوحي عا بيهرت هبوشي بيغرت ىلع قأو دعجو

 هت داو ودنإ انل الم دال است يسلك هيو .ءيش ىلع نكت مل ديدجلا دهعلا اذه لبق اسنرف

 ىضفأو ةيزيلجنإلا ةموكحلا ةعنامم ىلإ رمألا ىدأل تلصح امم ديزأ تبلط ول
 ىف ءاجو..ريصم لع ءالبتسالا لإ حمطت ةرازو اهتلخي اعرو اه داقلا لإ فداخملا
 نأ مكح ماربإ لبق يسايسل مزلي لاق ثيح عامسألاب لامو عابطلا كرح امب ةقطن



 اسنرفو ارتلجمنا

 ام عاتسال ةيرصصملا ثداوحلا ةياهن ىلع فوقولا يف نيبغارلا نادل غضا

 ماظعلا ةلودلا عيمج ارتلجأ تعد موي نم ةيبوروألا تاموكحلا نيب هب ثدحتي

 ناقكلا باجح نود تعنم اهنأ الإ .ةيرمصملا لئاسملا ضعب يف رظني رّمتؤم يف عاجالل
 لوتس اولا ديقس يس ووش مكمل فاطم طع ةكر
 دئارجلا بابرأ نم نوعاذملاو لاكشالاو روصلا بئارغ اهيف جيهتف 00007
 مالكلا نم نوبهذَي اوناك تايدونكلاو بيعالألا ىلإ نيعادلاب يشأ حلو اجواواوأ قى
 اوذاركأ ىتح ليوهتلاو ريرغتلل ريوصتلاو ليثقلا ىف نوسفانتيو ةفلتخم ًآاهوجو

 تاضوافملاب قلعتي 1 ووسام ةراوحا قطبابقلا رقما وو قتلا
 نأ مهدئارج حفصتمل ليخب ن افلا نل او النو وازاوز هير هواجس جلا
 سل مواد ودها تلد ا داع نضل كاتو دورا

 ناهذالا بابرأل لايخلا مسجتو اليبس اهنيب نم كلاسلا دجي ال ةمحالتملا شويجلاب

 ة ةلواصملا قرطو ركاسعلا عقا وه نو 5-5 وسدنهم مهنم ناكف اكف ةداحلا

 مهاليخم تناك امنأكو ضعب يف اهضعب جوميو ال امشو اني ؟ مهتاهذأ ىف لوجت نيمحالتملا

 ءاذه قح لوقي ًايدانم ليبق لك يفو ًايعاد جوف لك يف ناكو نيملاعلا شويجل ًاضرعم

 يف رزشو هوجولا يف بطقتو دايزأو ءاغرأو دعاصتت تارفزو ىلاعتت تاعيهف



 هدذبع دمحو قيسمحلا نيردلا لام
 ون يه

 نيب نيضم ىف. اسنرف :ةجلضم حزرطو ءاشت اه ىلع اهتقفاوملللا راش اهعايضيف
 عيونلا اذه نأ نظ.انكلوب!قالستتارغلا ريطملا لح زيلجإل الجنا رو ةملءاززروكتل اعدل

 يطل وب اهااسكلادورإخ كلاب اهقرابأ ادام اع رالغلا كلوا بتوع هددت مال ملك ااا

 نعمألا ناك انتديعادكملا قراايناطيربت عم يشلارقلا تس وكملا قمل قاكيقانلا ةلياقدلا

 خب نويسنرفلا عجرو ةيدنطلا كلاملا عيمج ىلع زيلجنإلا بلغت ىلإ تلآ هيف ةسفانم
 هبشأ لبقتسملاو نآلا ىلإ ةيسنرفلا ةمألا رطاوخ نم نارسخلا كلذ رثأ حمي ملو نينح
 ىلإ رصم نع اهرظن تلوح ةيسنرفلا ةموكحلا نأ لاقي دقو .ءاملاب ءاملا نم يضاملاب
 ةرازولاب مهتقث اورهظأ نإو مهناف ةيسنرفلا ةمألا باون يف انواجر قبو .ىرخأ ةهج
 مهترونتمم الإ رقؤملا' يف ًامكح مزربت ال نأ اهيلغ اوطرش منينأ لإ ةليئؤط تالداحب دعب
 ثيح يزيلجمإلا ناملربلا سلجم صرح نم بجع يف انإو «ءاجرلا ققح مهللا»

 يرش هدو" ةليتيالا ةريتات ترقا نأ عما قافتإلا اذه” ىف. نوتسد الج صراخ
 نييناهعلا قوقح امأ .اهريزو نم اسنرف باون بلط ام لثم نوتسدالج نم ناملربلا

 ا ف رك ار ام از ا لا ا

 .باوبألا هده نيب الصفرا ىرزن هكلل د دعو



 قولا ةورعلا اا

 اونظو الامآ نيعماسلا يف تددج ةعيفرلا ةملكلا هذهف هقحاولو هفارطأ عيمج ظحالي

 لالتحالا يف ارتلجنا عم اسنرف كارتشا ررقت وأ تديعأ دق ةيئانثلا ةبقارملا نأ

 ًامظع ًازوف اوزاف قفل ةلمجلابو رصم نم زيلجنإلا جورخب مكحلا ماربإ وأ يىركسعلا

 ناننرجللا ني لعوظتلا ل اغما دهب اان اذان ةيفاطتالا كيب ١ تقايدزط تاسهتم كلو

 ةيقارللا القال ضوايم نالابلت ليلو ىوغاشي ةامااويف نزل يضم تادادل ةازيلجإلا

 الو لصح يرادإلا رظنلا وأ يركسعلا لخادتلا يف كارتشإلا الو تداع ةيئانثلا

 ةيعطق ةروص ىلع زيلجنإلا ءالج ققحت الو تباث لصأ ىلع لاتقلا ةيرح تررق
 هيلإ أجلي ناك امك لب نييسايسلا ضعب مهوتي ناك ابك ةيلود ةبقارم تلصأتالو
 ارو دنع تطقتاف#ا يتسابق نمتزاقكا هبلإ نال الاول عاعدرتسلا قياجلهليطسو إلا

 ءايستإ لاواقيةطاونقلا مهتم ناو ةهطملاو.ةعقاتنههنرئأتا ةدهكل 2 ىازءايلف/كاوبلا

 اهيف ةعبتملا ننسلا نمو ةلودلا رئاس كلسم اذه انقافتإ يف انكلس انإ هلوبقب مهطامأ

 اولداعتيو اوبراقتي ىتح فالتخالا هيلع امم ءيشث نع قافتإلا بالط نم لك لزانت

 زيلجنإلا نأ الإ ريصم يف اسنرفل قح لك كرت نأو هنأ اذهب مهوي - مهقافتا لهسيف
 انيقولتم ماكل تار عيت نكح ماعلا تعليما طاقم .:.رومأ ىف هعم اولهاست ًاضيأ

 ةأيب يف ايقاع أ كدي ام ديدسمو اكرام هه اغلا ةعاق 11م كال نوبظلاك تبشد

 اذه ضراعتس لودلا نأ (انيف يف) انهه نظي هلوق ىلع انيف يف (ةيناملألا تالبجاتلا)

 هقخ دينديسو نيا قحلا ليطت »و التكل وأديب قليل و اه: هور لك نع ًابغر قافتإلا

 لب ءبيرغلا لهاستلا اذهل اهاعد يذلا وه ناملألل ليملاب ةيسنرفلا ءرازولل مهباهرإو

 هقح ءاضتقا يف هدادتشإ نأ ءارزولا سيئر نظ امر وأ ةيلكلاب قحلا كرت ىلع اهلمح

 اهفلخ موقيف نوتسدالج ةرازو يف ًارييغت بجوي ةحيحص ةقالع مهب هل نم قح وأ
 اسنرف نم ةنم الب ةيسنرفلا قوقحلا عيضتف قح لك كاهتناو ةوقلاب باصتغالا ىلع

 !!هتاباتك ىف ىناغفألا حور ىلع ءاقبإلا ناكمإلا ردقب انيعار دقو قناغفألا اهركذ اذكه ١

 .يسنرفلا ءارزولا سيئر دصقي - ١



 فدي هدبع دمحمو ىنيسحلا نيردلا لامج

 دقعتاةاذإ و عاسفاعلل| ةلوتنلا| كل ملو5لايهلع اوأ ةليؤزطلا هه طة دطمف  اكيخأم

 ركانيطلا» نة طظملا ةرظفلا:ةالاعتإا نأ الإ. كيه :فطنإو تاؤتقن ةهالث دقي رعؤملا

 ةلاطإ يف ارتلجنال ةجح نوكيف ابوروأ ملس وأ ,دالبلا ماظن ىلع هنم ىشخي ةيزيلجنإلا
 لودلا ةيقبل نكمي فيكو- اهتجح ديوي طرشلا قوطنمو لودلا ةيقب اهفلاخ نإو ةدملا

 تلغ ام دعب رصصم رايد نم جورخل اب ايناطيرب ةلود مزلت نا اهادحإ تفلاخ اذإ

 تقفتا اذإ الإ اتح:نوكي ال ءالجلا نأ اهسفن ىلع تبتكو طرشلا اذه زيرقتب اهيدايأ
 دنع فقت ال تاسفانملاو بالقنالا ةعيرس ابوروا:ىف تاسايسلا !!لودلا عيمج هيلع

 وه لب ديعبب سيلف ةياغ دنع ىهتنت ال لودلا نم لك عماطمو رظنلا هب طيحب دح

 نأ ىوعد ىلع ارتلجنا دضع دشت اوزوا لود يف ةلود دجوت 95 بيرق لك نم برقأ

 ةيوقلا ةلودلا ىه ةلودلا كلت نوكت امبرو ابوروأ مالس ىف ةزه ثدحي رصمل اهءالخإ
 لطول ديل ةنيط لت زم كلة نمل اهسفارو ديعالاو ايفا كارول فاي راق داتا
 قع ههنا ون نينو وأ ذل ودلال ولكم اديرغما وقلم قالك سونا نوف ماقام ووتلقاإا

 نأو رضاحلا انتقو يف اهتلاح ىلع تفقو اورو ةشاييسلانومزقخ ا لاوخأ يف ةرباكملا

 ريثت نأ نع ىه ىهو ايناطيرب ةلود زجعت لهف قحلا لوق ىلع تفلاحت لودلا عيمج
 رامح وأ حالفب ايمور وأ ىطبقب ايطلام ىرغت نآب ةيرصملا ءاجرألا ضعب ىف ابغش
 تازافلم نقلا وأي دنع زمام هاولط كس يعي لمولوم كاازلط' اجمع

 ضرأ بلقنت نأ ىلإ هيلع ةظفاحملا قح اهو رطخ يف ماظنلاو تارامأ نايصعللو
 لوج ويسملا ربتعا ولو .نيلباقتم ررس ىلع ًاناوخإ ملاعلا ممأ اهبف نوكي ةنج رلصم

 دنطلا كلام نم اهريغو ةيروميتلا ةنطلسلا عم ارتلجنا اهتدقع يتلا تادهاعملاب ىرف

 ضقن نأ هل رهظل ةمذالو دهعب هيف لابت ملو اهضقن ىلع ةلودلا كلت تمدقأ فيكو
 كلت عم اهممذل ارتلجنا ظفح ىلإ ةبسنلاب ركذي اًئيش سيل اينولوب عم اهدهعل ايسور
 جاجتحالا يف هسفن مالل ةيزيلجنإلا لامعألا يف ريزولا اذه هامات ؟ةميظعلا«كنأبللا

 ةّتاخ ىف نكي مل نإ .هيلع هتقثاو امف اهصالخاو اهضرغ ولخ ىلع ارتلجنا فرشب
 هن نكي ار مفعم ا فس اما ةوعخلا اوال ا ع اواو وتلا



 قافتالا

 يف'كحتلا عوفر ناوكيل هيلع اناطاوت [نالخاو اسنرف ن راو ناب دَيَع
 ايدي ضفنو رصم ىف اهقوقح عيمج نع اًسنرف لزانت هتياغ نأ ىلإ انرشأو ءرمتؤملا

 قولت لوزن إو هلع ةايسلاب انك شمل ران ال حل لك

 م1 ملا لا رع فا

 لوا لإ رشا تفازألا 4 "قيال شيخا لرد قار الرا ةفزنوكلا
 ةديدج رّمتؤم داقعنا دعب الإ الخ ال مث (فصنو تاونس ثالث) ١18/4 ةئس رياني

 رضا“ نخلادلا؟ءاظنلاب نسن'ذل'ءالخلألا نأ قع هيف نوقفتي :ءاظعلا لودلا باون نم

 رب دع يد ]وم رشوو طموح« رع ىف! نؤارا#لل هال ولا تيما ترو
 قبلا اوف ديلملا وفعلا هوان لبا نعاة ناكاتولا ا ةلاطإ رو

 رواق ندع دكت )لا يدع رع رازكم نأ تعلطاندلم دلرإ لا" حل تلج اعوذ
 رولا سرع لواماعدلل اين نهاعد رو هفلاتسلا نكاأإللا لافرتن دئالمدلا قا دعما

 لهف .هترشاب يذلا لمعلا ىلع اهنم ةدحاو عم قفتت ملو ةلودلا ةمرح عارت ملو

 اولانيل رصم ىلع مهلبانق ميحج ليئارسإو اسنرفو ايناطيرب تقلطأو ًاماع4 دعب هسفن خيراتلا داعأ- ١

 .ةميرك ةرح ةايح ىف هحورو بعشلا



 م ةديع دمحبو ىسحلاا د. دلا لاع

 عيمشلب ارم تسابإ أ ةانقلا يرجو ايورأ ف اكسل ةيركش لوط نع اعاد
 هيف اهئاقبل بريض نيتبراحتم نيتلودلا تناك نإف تناك عون يأ نم لودلا بكارم

 الو ميق ةيشوانملا جابت الو: هيفاحل لعب تاخد وأ ركاسع لارا ايف

 ىدحا ةيناثعلا ةلودلا تناك نإو ةيرصملا هايملا نم ءىش قوف الو هنم برقلا ىلع

 رصم نع عافدلل طايتحالا ذخأ رذحي ال دويقلا هذه نم اًئيش نأ الإ نيتبراحتملا

 ةيرلا ةاتقلا اريج ةلودلا ني ةلود بك ارف تقملا او لاو اهلا

 نكارملا ىلع طورشلا ذيفنت نمياهنكمام ءىبه نإ ريصم ةموكح لعو هضب رعخ
 لقاعم هع يرده لخ لو ةانقلا تافاح لع ىس ناروج الو ب ل:

 ةيزيلجنالا ركاسعلا ءالج دعب اهمكح ىرجيو ررقت اهعيمج طورشلا هذهو نوصحو
 نع ىعسلا مهب ريصق نإ ريلحالا ناب قط لصفلا اذه ةحناقو د لسشلا ىداو 2

 نيملسملا يديأ نم اهفاظتخال ٌبيِلاألك اوايق دقف ةيرتصملا ىضارألا ىف ىلعلا

 نم هب حرص يذلا اذه .رخآ عضوم ىف هيلإ انرشأ امك نيرخآ موق ىلإ اهب بالقنالاو
 ههون نيذلا ميظعلا رمألا وه اكيجلب ةموكح لاثم ىلع رصم يف ةموكحلا ليكشت

 ِباَنّزَي لقعلا حيحَضو اهامسأو ةسايتسلا ماكخأ لجأ نم هنأ لاقو ئرف لو وُيسم

 ةبلاكملا بقاوع نم هيف ظحالي امل ايماس هنوك نع الضف ايسايس امكح هنوك ىف
 ن0 هواك نأ مهيدل ررقت اني'دعبلايج ىلإ ةيبوروألا"هّمالا'قيب ءانحتشلاو

 ينعمب ابوروال وأ اسنرفل ًاريخ هيف ىري امبرف رهاظلا هعدخ نأف !!هسفن مكحب لقتسي

 اياكم قرشلاو هتلمل ةياكن هاريف ملسملا امأ .يزيلجنالا كلقلا نم ال لضفأ هنأ

 ةلؤدلا .ةيمخ الإ ءلمؤقي اال: ئزف لوخ ويسلك ةسايلسلا ف نهظ ىذلا ذوألا اذه .هدالبل

 ىلع ىسنرفلا باونلا سلجم صرحو ةيسايسلا اهتناكم ظفح يف اهدادتشاو ةيناهثعلا
 ةريصبلا نم صيصبو ةميزعلا نم ءىشب اهنوص لهسي يتلا ةيسنرفلا حلاصملا ةيامح

 0و يكفي اما اعنا نمل هللاو

 نأ نكت ام ريخ «ةيرصم ةراداب هيف ةحالملا فائئتساو «ءادعألا لبانقب هدسو ءسيوسلا لاتق نمت د١

 .امهئايلع نم اثعب ول ؛هدبع دمحمو ىناغفألا هب ازتعي



 قثولا ةورعلا نال

 ىلإ .نيكاؤسر نم ديدجلا مكسافع لهما وأ ترادصأ اهلف.:انهتقوراطا نسا: فا لضوغ
 نوتسدالج ويسمب ةقث ىرف لوج ويسمل ناك نإ .ةيناطيربلا ةموكحلا ةقفن ىلعربرب
 ةدملا ةياهن ىلإ ةرازولا ةسائر يف هءاقب هل نمضي نفف ,هليذ ةراهطو هتفع ىلع داتعاو

 ةيجراخ ةمزأ وأ ةيلخاد ةلعل نوتسدالج ةرازو تفعتسا اذإف .هدهعب ىفوي ىتح
 نيبلاطلا نم امهو ىروبسلاس دروللا وأ لشرشت دروللا ةسائر تحت ةرازو اهتفلخو
 نم امههعنمي عنام ىاف اهيلع ةيزيلجنالا ةدايسلا نالعإ وطيرصم نإ سوا وعلا
 كو رقملا امه دصتمت و اتثيلملا ةعانتلباا ذيل, نماق داقتسالا

 نويل طل ازا عبري اينغإ ضمد اك يق اوما كيا عيال ةعلملا
 اَنِي ىلع ضارقعألاو ةمؤكحلا .فيراصم ىلع عالطالا قححمتف ئمومعلانيدلا
 كلت ةينازيمو 06 ةنس نم ءادتبا كلذ هل نوكيو ةينازيملا يف ررقملا نع اهنم ديزي

 نأ ىلع هيوحت ام ررقيل ىلودلا رمتؤوملا ىلع اهضرعتو ارتلجنا ةموكح اهريصحت ةنسلا
 لوخي 6 ةنس دعب امفو ماظنلا قرخت ةرورضل الإ فلاخي ال تاقفنلل انوناق نوكي

 ىنعمب ةيونسلا اهتينازيم ريضحت ىلع ةيرصملا ةموكحلا ةدعاسم قح نيدلا قودنصل

 عيمج يف ىأرلا نم هل نوكي ام : نأ الإ .هيار اهيف ىدبيل اهريرقت لبق هيلع ضرعت هنأ
 ريق وغرك الا تلج ]د14 زل لور نصي الا تدع ةايتدس الإ ىلتمل لاو جألا
 ةخيحلش د اوك لعل هطيعو اققيس هتان يذلا ليعمل هيقارل اروح هلا دركي

 ءارزولا سلحب يف روضحل ا ادع ام ةيئانثلا ةبقارملا قوقح زوحب اذهبو ةمظتنم قرطو
 نويسموق ةبقارم تناك نإ - الا لاوحألا عيمج يف نويسموقلا سيئرو
 نورك اق .يزيلجنالا شيجلا ءالجنا دعب الإ نوكت ال تاداريالا ليصحت ىلع نيدلا
 نط قنا ما ولع وضيع د ايعباما# كير نوير ةلاعرار اولا "تا [زط

 صيقنتب ةيسنرفلا ةمألا تبنطر نإ .ريصق ريغ دمأ توبثلا نيبو هنيبو لايخلا ئى

 (ةدقس نيج ال) عدي رع متاادق اك تركت دتفيعيه وللا لمألا اذه نيولا ةدئاف
 ريئاق ياحب اذاك الر دعوا رقعقح رابح

 هدكح لعجت نأب (دايحلاب هنع ربعي ام» ال ةلفاكملاو رصم ءامحإ ةثلاثلا ةداملا



 .ةلطلكخلا اهلا نايم ايتردلا اذاكتأ نازه جابر شلل ءاردرالا ريتال لزاقلا ركل

 ةدلاوبسلا#ةةلمز اواو اكلم مما وزيرا ايكو غل دهر افرر امال باز[ هير كي طدلا اج
 ًاقيرط تذخأ تزجع نإو .كلذف ضرغلا نم ًادح ىعسلا اهب غلب ناف ,ةلتاخلاو

 ًادهأتهاالنم اوما عوتل اهنيلقاع عه فديلاو ةلألب نيفلخللا يذلا عزم هتلر ل جنا ولنا
 الم ربضتوا مايلي لح ىف اهدا ونش انما كو« عزرا” لما: هيلع ينو وأكا ًضاك
 اقيم ةطنما لن وكلع دل ادن هلذأر مهارعي ذأ قراطجلب غلاكو ههكلم نق وكل

 تاالاقمو سورلا عم ةيناثعلا برحلا مايأ ةيفاضلا هبطخو نوتسدالج فيناصت يفو

 :نيتلسلا ةفانليلا ايلول الارز هد دسكم اينع ءادالا ا هسطأ (لبلبق مل املا

 لك يفو ةضبق لبج لك نم اطو رصم ضرأ يف نكقلا عمط ةموكحلا هذه

 اهدادشتتلا قلعه ىوادلا نصنْب كضوإب قناعويلا اهبلو :اقيعطس لان اوقع لجأ
 لفعل فى تماقلا كال ينجو مفافمل ماهو ول ايجلع اسلم رستساج وفر: قيحأللب
 لطعتا ام ملاحلا رهف هراصتلا عليا مدح تغلب واق سكا ؤويؤتلا ور اأو اللاب ايفان
 ىلإ نيينائعلاو نييرصملا ىديأ نم رصم ىف ةيالولا لقن ىلع اهمزع تدقع الإو
 «ةيزيلجمنالا» ةيرازولا زوين ىليدلا ةليزرسسلا ريشت ام اذه .نيرخآ ماوقأ ىديأ
 للانسالا"خِاع.ةانثلا 'دايحب.غطقلا نكمي :قوقت' كيل نللروشلا/ءانقا رح ءاهمالكانتع



 يملاعلا بابلا

 ةيناععلا ةلودلا حاجن همهم ملسم لك رسي اربخ زوين ىليدلا ةديرج تور

 ردصم لتحي ًايزيلجنا ًاشيج ىري نأ ىبأي يللاعلا بابلا نأ كلذو اهتزع يف هتزع ىريو
 ةلودلا حئاصن عبتي يذلا ىويدخلا ىلإ رمألا ضوفي نأ نايصعلا دتشا اذإ بغريو

 ةيامح تحن رصم لعج ىلإ ىمري طرش لكو .هيلع ةيعرشلا ةطلسلا ةبحاص ةيلعلا
 ةطاصب فاض الا ديمع ميكب دنألا ال ةيقل عض وم عق نلذعلا كالبل دن سيان تبعت

 نيذه ريغ يف يزيلجنالا يسنرفلا قافتالا لبقي نأ نكميو دالبلا كلت ىلع ناطلسلا
 يجدد ايمو زينا جل ذل ا): كيدامألا

 ترج ةشقانم ةيسنرفلا ربيل سيرب لفون ةديرج لسارم نم ةلاسر ىف دروو

 سورلا ةلود نأ اهبف ءاج ناتلا ةديرج اهتلقن سورلا نييسايسلا دحأ نيبو هنيب

 اهحلاصمل ةياعر اهبلاطم يف ةيناهعلا ةلودلا ديؤتو اهعماطم ىف ايناطيرب ةلود مواقتس

 اسنرف ىتلود نيب دقعنملا قافتالا ىفو ةيرصصملا ةلأسملا يف نييناهعلا حلاصمب ةطبترملا
 :ارتلجناو



 ان هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامج

 الد دال قاريشاكب امهتلارق نوادونا مسامع ءاك دعا ءاوحباا يكل وتل افلازعل العقلا

 ىلإ ىلع دمحم دهع نم ةريخألا نامزألا يف هولان اوناك ام عيمج نع نوجرخي نوفرعي

 اضلاب لإ( نوا رطل نيكي مآل, واكتسكو نوحطلعب ةلاع لق وط قط زمر الدعرألا

 رثثأ نانع ممل فقوي الف بناجألا عم نوحمدني وأ نارمعلا نع ةيصاقلا فارظألا
 اكيرمأ يضارأ يف امك ةفلتخم طالخأب ةلوهأم ةيرصملا ىضارألا ريصتو حيحص

 اذهو نيقداصلا ضرالا ءانبا ماقم بارغالا ىئلوا فيفل موقيو ةيلامشلاو ةيبونجلا

 موقت نأ ةيناهعلا ةلودلا يف انلمأو «نيكرابملا ضعب رظن يف قار نأو» القاع رسي ال امم
 يف اهقوقحب ةبلاطملا ىلع ةتباث ةميزعب مدقتو نولوألا فالسألا اهيلع تبث .مدق ىلع
 ةموكحلا مامزب قلت مث يزيلجنالا لخدتلا لبق ىلوألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو ريصم

 الايسورلا ةلود نأ نظلا ينو .مالسالا ةزوحل ةنايص نييرصملا نم مزع ىوذ ىلإ اهيف
 ةلود اهنع فلتخت الو مهبولق اهيلإ ليمتستل نييناهعلا ةدعاسمل ةصرفلا هذه اهتوفت

 امهمف نييسايسلا ىلع ىضقت ةيقرشلا دالبلاب امهتاحوتف يف نيتلودلا حلاصم ناف اسنرف

 )١( نييناهعلا عم داحتالاب «نييسايس لاقي اك اوناك نإ»

 درظ ىلع ىفحصلا ةعارص ىف رصي لازي ال وهف ىناغفألا ىلع:ديحولا ذخأملا وه اذه.ىرخأ ةرم ١

 عم ىعرشلا قحلا هبحاص هلوق دح ىلع اهنأل ةينامثعلا ةلودلا زمرب امهلادبتساو بناجألاو زيلجنإلا

 !!دالبلا ةرادإ ىف نييرصملا
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 تلو 11 هن راسا” لوافلا لإ ةلسرللا لفن رج ةروللااةيفزب' ىف عووضوملا

 نوكيل هي ريلجتالا ةرازولا هعفضو ىذلا ءاظنلا ءاكحا نم انكحالا هديحلا كلت

 ىري ال نكلو .اهنع ركاسعلا ءالج دعب ةيرصملا ةموكحلا ةئيه اهبلع موقت ةدعاق

 ةيبنجأ ةلود ةراغ نم رصم ةياقول احيحص انامض اهدحو ةانقلا ةديح يف زيلجمنالا
 رف د ةرورم ل عازل فعل نأ نكي ا طواشتال هقاك ةلافك الو 0

 عضوتو ايقيرفأ ىف ةيكيجلب وأ ةيرسيوس ةموكح ىلإ اهتموكح لوحت نأب اهسفن
 هدها ىلإ رمألا لآ اذإ اهادكلإ لقيفاكيم ا رو رد وع زر باع

 :رادزلا لاعا شره هدايسلا وأ هيناتا تاير سس لين للا 0 لل
 لجس دقو اذه نظن فيك :مهدالب نوئشب نيفراعلا نييرصملل ةيلاملاو ءاضقلاو

 مهناط وأ ةمدخ يف ىلك وأ زج لمعب اوموقي نأ نم فعضأ مهنأ زيلجنإلا مهيلع

 دق :نييبوروألا نم مهريغ ىديأ ف ءاص ةلا اونوكي نأ مهتايحل ىرورضلا نم نأد

 مكاحلا هبشت اهلك ىرصملا رطقلا يف سلاجلا نم تائم ليكشت لصح ول كلذ بقعي
 ةناداباتاو .ةييانجف ا مألا ف ٌشيفانكساو ةيقادتلا ءايضقلا يلا دصفلا: سل اع ام قطلتجملا

 الف هابأت رمألا ةعيبط ناف لودلا نم ةلود اهب لقتست الف امهعورفو ةيلاملاو ةيلخادلا

 قتابعما كتان لارسال ا كش الارع ل قعر ءاريت | ناطر ةفل هلسعا نيتلاجج الا اها بع[ مللوعب

 نايا وع داما هثادي دع توي ريطملا ىلغ ننادتابنلا !ليظتتازل و تان وكحلا

 مرادعب و انيلإ مبعم دجئاز لت لك ىوزكل
 راس امكالإ مهريس نوكي ال مهود باون مهو بناجألا ءاضعألا كئلوأ

 نم هجو يف همدختسي نم هتدلج ءانبأ نم ىعدتسي مهنم لك .لبق نم مهناوخإ

 ىضاغتي لك ةاباحملا نوكت مث تاسفانملا مهنيب عقتو اهيف رظنلا ىلوي ىتلا لامعألا هوجو

 بتاجألاب صم ضرأ/قيضت قتح'ةدم:نوكتءالف هنع رخآلا ضاغتيل رشتآلاهيتأي امج
 ىف ةظفاحملل طلتخم ركسع ةماقإ نم هعبتي ام ىلإ اذه ,ىنطول رقم اهيف دوعي الو

 نوناعيو ضرالا نوحلفي لامعألا سئاسخ الإ نييريصملل قبي الف «ميلاقألاو ندملا
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 اواو ةيقلوقنلا يقام تلعب لقا فلور مليم ناكني ًادديرغلاو ىردقلا ف تيملسملا
 مهنيفا نوطحولالب نوعان مويلاردخببأماو جويلا ىلإ نيب نها رخإ ةراطتألا تدعابت
 ةلودلا يف ًايوق ًاناطلس ممل نأ نودقتعيو اهتنطلس بهذت مل ىتلا ممألا دادع يف
 اهيمضعلاط ام ودب ن وكب نإ لفل يزال قولا ديق هويمصف اخ نأ نتقلري ةلييقينامغلا
 ةيبير قييم اعاةفلملا/ةطجللاب اهتم [مهتنجل راجآ: ةزيخألا بردللا مان تورهظأ دقف

 :اميعلط ةدش زكا

 امدتتع م ريشبألا ناعمزألا,.ذه ىف ةلئابخلا_ةلودلابدبوكسل بلحن انك اذه

 تالداجملاو تاضوافملا ف اوعراصتو ةلود لك نم نييسايسلا تاعراقم تدتشا

 لودلا عيمج نم ىلوأو قحأ تناك ةلودلا نا عم رصم ىف حلاصملا نم مهلارع ةاماح

 امومع نيملسملا رطاوخل ءاضرإ ةتباثلا اهقوقح نع ةلضانملل دهجلا لذبو ماتهالاب

 انعاطا نأ ىلإ اهنم ةكلمت مهأو اهكلامم نع ةيامحو اهيف مهتديقع نسحل ءاقبتساو
 قافتالاب قلتي اف ةفارفلتلا قينرطب كورلا ىلإ ىلاعلا ثابلار هنا تيب نالعاررلع
 ىتلا ةئيسلا بقاوعلا نايب ىلع هيف ىتأ ةيرصصملا ةلأسملا يف ارتلجناو اسنرف نيب دقعنملا

 ةلايلملا ةنرضس عايل ا يللا ل يي ل ا
 ةاودلاو[لودلا ةاعادجب عع فا 1 هيما يطيل لا

 ىرورضضب سيل رصم يف ةيزيلجنالا ركاسعلا ءاقب نأ ىلع نهربو زيلجنإلا عم ةيناهعلا

 خام: دالبلا ةنايدصل ,ةيافك ةيلهأألا زكاسعلا ىف [زتال لوادلا جناك نإف .تلاسملا لخف

 اك اهيفيدتوتح .هيضتتت الم لاب املا نكامملا/لايرأل دصلسم لاعلل تايلاييزإملا
 .ةيسابش عئاوم ءارجالا,ناؤد. لاح نكلو هيف ثحبلا ئرجو ةيناطيزيلا ةلودلا قلعه ضرع

 لتحي نأ اهيلع ضرعي هنإف لكشملا اذه لحب ينامثعلا شيجلا لقتسي نأ لودلا لبقت مل نإف
 ىلإو نييادتسا) نييلاطيإو زيلجناو د نيينامثع نم فلوي طلتخم شيج رصم

 نيلجنالا طاوخل اهي رده هثالعا ىف ىلاغلا بايلا داو نييجيولا ون جلا ني لولا
 نياق ويدحلازهطل -[تعتو نايبصمل ( رم لن يياسعأ ا ان يح



 زيلجنالاو ىلاعلا بابلا

 0000 لب ءرصم ىف ىرجي ام رمأب ضرأ لك يف نوملسملا متهب
 ايان وأ لتاتتم يطع داو لو يعجل ايديا نأ اوفلق وأ 1 الع

 بابو مالسإلا ةرهب اهنإف دالبلا نم اهريغك مهدنع رصم نأش سيلو

 مهقلق يف نوملسملاو هناكرأ نم عدصتو نيدلا ًازرت اهب ةلزان لكف نيفيرشلانيمرحلا
 ةيونعملاو ةيسحلا اهتطلس ءامس يف مههوجو نوبلقيو ةيناهعلا ةلودلا ىلإ نورظني اذه

 اهب ظفحيو ءادعألا ءيوبت نم ةيرصصملا يضارألا اهب ذقنت ةتباث ةمايل ا و ودلا

 ىااطتوعشلا هللا ماللسإلا"ةلاالاو اهب نالضتأو بسأل نئب م بتناككو ليطشطملا قوتع

 ديالو هعبعسمأا العشا | لاعا ئدتعأ يلا لسألا هلؤفثز هله اذلا*ةلوللا هده كاكا

 ةلودلا ةؤغ نأ للم :ءلسم لك ءازي اهيالكتر اذه فلاب انوع رصشل هساوظ لك ابا ]53

 اهريغل رمألا اهيف ىضق نإف رصصم ىلع اهتكلم ةمالسب الإ سيل اهتكوشو ةيناهعلا
 ةلود هذهف ءرطخلل ةضرعم مهكلامم عيمج يف نييناغعلا قوقح تحبصأ «هّللاب ذايعلاو»

 ندبلا يف بهذي مث هئدب دنع هب سحب ال ًافيعض هرثأ رهظي. ةلكآلا ضرمك زيلجنإلا
 مهفطلتو مهنيل يف زيلجنالا نأش اذكه ملألاب باصملا رعشي نا نودب هيلبيو هدسفيف
 وهو هتايح يحلا لب هكلم كلاملا نوبلسي مهعوضخو مهقلمتو مهدوعو ةوالحو

 عيمج لانت ةيناعلا ةلودلا سمت يتلا ةناهإلا نأ يف بير الو هل نوذعشي امب ذوخأم



 ١ ةديع دمحبو نيسحلا دنا اناج

 ةلودلا تأتلف قالتلا لئاسو اذه دعب تزعو ةريبك وأ ةريغص ةلود لكل عماطملا

 .ميقتسم طارص ىلا ىده دقف هّللاب مصتعي نمو ,عسولا يف ام ىلع ةينامثعلا

 0 , ءءء
 9 5 م

 ع

 ةسأ

 تتار ةنفأ بيق قنص اطيق ينوه نال ف رعلإ لارط رهن | وحلاع

 .هضئاف انوؤشو ,ةفسآ ابولق انل كرتو ,ةوتفلا ناوفنعو ,ةيبوبشلا حرش ىف هبحن ىضق

 .نوعجار هيلإ انإو هلل انإ
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 مهدصاقم ضعب ءارجإ هيف امب الإ اهماظن ميوقتو رصم لاح نيسحت يف اوتأي مل
 !ةقباتتلا

 عدتخاالا هيب أةملا لو دلا ضاوزقو رح قآل نك ب تعم اك الوقت اذإو
 يف اهتمهك كلذ يف اهتمه نوكت نأو اهنع زيلجنالا دي فكو رصم نع دوذلل ةليسو
 ال ىلأ»ىؤرملا كلك و بد وكعارلا ة ذه بهدت»وأ اهن/للوهتاطللالا ةلرطفن هع دوقلا

 ئيالؤلبلا فيلا اذفتاؤيحوتي نأ نيينامعلا ةنكم ىف نأ لوقت نأ قحلا نمو ءارطم تقعت
 مائولا ىف ىعسلا مه رسيت ةمزألا تدتشا اذإف دحاو رجحب «ةيزيلجنالا ةمظعلا تيب»

 لصا ىلإ نادنتسي نيتملك الإ اذه مهفلكي الو نييجولبلاو نييناغفالاو نييناريالا نيب
 كلامملاو ةيدنه لا راطقألا ىف مهسفنأ ماقم زيلجنالا فرعي اهدنعو .يوق ىنيد

 انفال: ايبحيو.الا ةيفشاولاىيدقملاول ظارخلا يف زيلجنالا طلست له .ةيقرشلا

 امل قيقحتلا رظن اهبلإ انرظن ولو :همازشاب نييناغفالا نيب تناك يتلا ةيبهذملا

 افلا يسون اندلع اةيللر الر ا ةطلكلا كي رزصاةاهيلئاب ول بتملوي ان اهنا
 الغلا ةناكملا نم انه اكل ةينائعلا ةلودلا كغ ئه درشبأ ةمألا كلت نيبأىافاولانذَي دعو

 ةشملا ةرليناطياربتثتا طع عواوارب كل لطم ما غرط "ةلطور .ةيطاع نيطلشلا لسوق
 دادسناو كئلوأو ءالؤه:نيب لبسلا عاطقتنال مهب ةياكنلا نع نيينامعلاب ريطقي

 نيب قافتالا دوجو دنع فلتخب نظلا نإف .ةيزيلجنالاو ةيناثعلا كلاملا نيب كلاسملا
 سابعردنبو ةرمح قيرط هذه ,نييناغعلا عم سرفلا ةملك داحتاو نييناريالاو ناغفألا

 لوأ اهكلس يتلا قيرطلا ىهو لباسلل ةقورطم كلاسلل ةحوتفم ناتسجولب ىلإ
 هدادولوب ةلاعلف ادعأان] دسبلا امهم ويب جامل انيلاكجحلا يب لرعقم
 .مهداشر نع اهيف نولضي ةربغ زيلجنالا هوجو ىف تراثأل

 تيك#+اببلع اااه ةادهدما هاند لب فيؤعلا هيلي هام كي كرالطووأ ادالطو

 لإ يناععنع كفالآ سمت كردمت «نيئنجولبلاو خييئاكقألا"نيلئاقملا نما قويِلم عاقل
 تاغ حتفناو رصم رمأ ىف لهاستلا لصخ:اذإ قحلا لوقأ نأ يلابأ تسل .مهئايحأ
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 ةلمج الو ةملك دجوت الو هلثم ىلع مدقي صخش عمط يف برض يذلا داسفلا هنكب

 .هنطوو هتلم نئاخ لاقي نأ ىوس هلاح نايبب قي باتكالو
 امهاالف از ارككي (ىأ هيلطإ ب هلقفلا» ليلا يف نودجوي ام ًاريثك صاخشأ كتلوأ

 هسأر ضفنا دنهلا دالب نم «وهنكل» يف عبطت ىتلا «رابخأ هدوأ» ةديرج بحاص
 تبتك- هلاجنب  دالب يف رشنت ىتلا «اكرترب رازاباتريما» ةديرج ىلع هتريقع عفرو
 ةيدنملا ةيزيلجنالا ةموكحلا ةلماعم ءوس هيف تنبب الصف «ةيلاجنبلا» ةديرجلا هذه

 ةمدخ نم مهل اهنامرحو مهقوقحب اهفاحجاو مه اهتناهإو نييدنهلا ىلع اهتنوشخو
 مهدك نم نوبسكيام عيمجب اهراثثتساو ةظهابلا بئارضلاب مهيلع اهاقثأو مهتاطوأ

 ةماع يف كنضلاو قيضلا ةدش بجوا ام ةورثلا عيباني عيمج اهراكتحا عم مهبعتو

 مث .اهنم مهترفنو ةموكحلا نع نييدنطلا بولق فارحنا ىف اببس ناكو ةيدنهلا راطقألا
 ال اهناث اعرادع الا ركب ناقلك كلذ دقي ددكلا ةماوكجل ا ركلاف ارب (دع ١

 هيحامألا لذب ةيدنطلا ركاسعلا يف لمؤت نامل ولا سوملا نبط اهنيب برح عوقو دنع

 تملا سار ىو االابك ويرحل ور مهنا ايقاإ ل اهألا نيوكإ تيرددمللا إف اينع عافااللاو
 سورلا ةلود اهملع اورثا اذإ نييدنهلا مولت نا اذه اهكولس عم ايناطيرب ةموكحل قحلا

 مالكلا اذه ىلع بترقي ناك ام لقأو تلاق ام لمحبي اذه ءمط ةمكاح اهوراتخاو

 يلاهألا بولق هب تجرخ امل ةيزيلجنالا ةموكحل ا هبنت وه دئاوفلا نم هلاثمأو

 مهلهاوك نع عفرتو نييدنهلا عم اهجهنم موقتو اهبرشم لدعتف مهرو دص نيرو

 وأ ةيكلملا رئاودلا ىف فئاظولا ضعب نينطولا حنقو ةليقثلا بئارعضلا ضعب
 ةيهادلا» روبص ما اهتمهد اذإ ةدع اط نوكيل مهليلذتو مهتناهإ نع فكتو ةيركسعلا

 .لامشلا ةهج نم «ةديدشلا برحلا وأ

 هلوق يف لئاقلا اوديؤي نأ مهنم فراعملا بابرأ ًاصوصخ نييدنطلا ىلع ناكو
 يع البر قار اك كلذ عبتتسي لعل هنأشو هنوكرتي وأ هيعس هل اودمحي وأ

 روج و (رابخأ هدوأ) ةديرج بحاص ىوتلي اذه لدلك نكلو ما ءانبأو



 ! نس داو ةفاحصلا ةيرح

 وأ ةمأ نم ليبق ىلع دابكألا ذلفت ةرسحو داؤفلا بيذيو مسجلا رهصي فس

 مث ةعقتمب اهيلإ جري وأ ةعّض نم هتمأ ُدقَي'ٌلمع يف هللا نيعتسي ةمه ىذااهنم ضخش
 لماعلا نيع ًاقفيل زعملا نرقك مجني نم ةمألا كلت نم هلمع ةهجو يف هل دجوي
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 وأ ندبلا يف ةتكسلا ضرمك ةمألا يف ةفصلا هذه ىلع نوكي نم لثم امنإو ةلجاع
 مه ءالؤه .نيعلا يف يذقلا وأ قلحلا يف ىجشلا وأ لقعلا يف لبخلا وأ سأرلا يف عدصلا

 اهنوغبيو قحلاو هللا ليبس نع نودصيو نودعوي, طارص لكب نودعقي نيذلا

 .اجوع

 نم ةيقب «ةبالص يف جوعملا لصعألا» عابطلا لاصعلا ءالؤه يف ناك ول

 ةيلكلا راضملا نم ةيئزجلا مطامعا نم اشني ام هب نوكردي لقعلا نم رثا وا ةيناسنالا
 د21 وعادل :ةافاقلا 1 اولا كذب قدلا اظعلا عارم اذان نوآلتتتيو

 نكلو .دوجولا حول نم مه اي تيجحم ول اوعنّمو مدعلا باجحب سانلا نع اورتتساو

 ,نولمعي اذام نوملعي الف مهسفنأ نع اولهذ مهنأ مهتئيطخ ىلع ميار نم رزيطي
 ىف سيل ماع ريخ نم اهمرحي وأ اريبك ارش ةمألا ىلع بلجي يذلا ريغصلا لمعلا اذه

 1 هعوط يف الو ةلافسلاو ةسنخلا نم هتجرد ددحب نأ رشبلا“نم كح*عسو



 ايكرت

 اك تار راخلا ف لو الع د هل للي ا د6 دلتا ف ف

 نأ هب ل وأ كتل كم نوكف اما قرواو ةمبف عجح لو هيب تام دقم لل .هن نول دش
 لع معارخ 20 عا نكلو دكا تتاح ىف نود انا مال رشا ص مف

 فارصتأو نولؤفل الل ناد لا ءاغضا تاه رتلاب هبشا وه اعد ومالا ةنعاذع رهشأ

 راتسلا كتهتيل نوللعتي هب امف نهولا راهظإو نودروي امف وجهلا نايب نع ناهذألا
 .مهتابعالمب نوعدخب نمع ةبيرلا عفترتو مهدصاقم تايفخ رهظتو هكر

 ننس لع 31 ل هذ امرا داود رنا لإ فيل اوكا ريلجنإلا نإ

 ف داسنلا مومعو عاكخ الا لدلتحاو ءاطلا لدلخا و ايس مهسيج لول ناحف

 يارس ةمظنملا شويجلا وت ىلع قرطلا حاطقو نوبهانلا راض ىتح دالبلا ءاجرا
 ىف لالتخالا ىرسو راتتسا الب ةيحاض نادلبلاو ىرقلا ىلع ةراغلل فحزت بئاتكو

 دالبلا تطقسو ةفاك قوقح ا ىلع ةينمألا تدقفف ةيئاضقلاو ةيراذالا لامعألا مَوْمْع

 نم ءاج ناك امو لاب ىلع رطخب نكي مل رسعلاو قيضلا نم كرد ىلإ كلذ ببسب

 ماتيأ ًادوجوم دئادشلا هتاه نم ليلق الو دسافملا هذه نم دحاو الو عئاطنلا كلت

 اهبف اومعزو ىضوفلا ىلع اليلد اهنم اوعرتخاو ةيركسع ةنتف اهومس ىتلا ةكرحلا

 .مهركاسعب لخادتلل ةليسو



 قئثولا ةورعلا 6ع

 ةموكحلا نم بلطي مث اهفينعتو ةيلاجنبلا ةديرجلا عيرقت يف باوصلا ةداج نع
 موقم اهفنصو نأو ةديرجلا هذهو .ةلاجنب دالب نم دئارجلا ةيرح وحمت نأ ةيزيلجنالا
 رطخي ”ناكام دنأنالا ,ةمزوكحللاةعمعمب ةقلمتم انياب( تاع بطملا رب دم) دتطا ىف ةيتارجلا

 لمظيلا قي رملل هذجب اهقل او بكت رعانأ لو كلدندلا اذج ىلإ" لفلتو | طحصت نأانللس
 مهقوقح ضعب ىلع هيبنتلا نع اهنطو ءانبأ دصو ةلاجنبلا يف ةيرحلا وحم بلط ىهو
 .هللاب لإ ةرق الو ال وتب ال ينان أ" نيدرع قت ةياكيو



 .ا/ هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامج

 اذهع و ةوق او موقانس لزفيح قادوا وصبر عاف يعم صقل |انه حلطمنلا نإ وقلا

 نير: لتر ةلزاس كاع يظع ىحك ارتفاع له رت وم قم ةراوتلا ودير يكتل ا
 تره ةشراهم الا تناك امف رمحألا رحبلا لحاوس يف (ةمجد نامع) دمحأ دمحم لاجر
 ناررعنلا ني نتواط ركل يصاقأ ىلإ داوقلا 50 تبوض غلبويركاشملا اهيف

 ناحل ولان وتعز اق وشو هعمل ارقام جلال نيدقلتب لع رانك ةلارإ لشق ب رحللا
 بحاص هب اوقحليو هدنج اوددبي ىتح موطرخ او ربرب ىلإ ةمجد ناهع اوعبتي

 نع مهدص يذلا اف ضعبلا ىلع اوتأي نأ لقأ الف لكلا نع اوزجع ناف .ةوعدلا

 نينتلا مف ىف اشاب نودروج اوكرتو اوعجر نيقداصلا نم هيف اوناك ول .دصقلا ليبس

 نيرذلا نييذاكلا هي ازاي دوشع ةيببلجف ايزخ هناؤر شل علا .تاميرلا واجترمت
 قاع اقابزوا مه ركاسع نسر نوكي اداف نيدعلا ةاعفاورةماسإلا ءاعم يلا ةمعوب

 هيوطتخم مظعاي,الا :ئضانملاب نع ليقتسملا,لغلتخي أل. نظأ ءتماقأ,ام فاعضأءرصم

 ' .هبونادادتشاو

 تامجه نم اهتيامحو ىلوألا ريصم دودح ىلع ةظفاحملا نوغتبي له

 «مهتيغب تناك نإ ,كلذ ءراوام ىلإ نوبهذي الو ةعفادملا دح دنع نوفقيو نيينادوسلا

 نيوئاستلا لايعصنأل ىانادوس,نادروتسلا ى) ريصم كسادام صم خفي ءاقبلا ةيني لف

 املك لب ةوعدلا هذه رشنب نيمئاق اومادأو ريصم دودح نم فارطألا عيمج يف عقوتي

 زيلجنالل اهب موقت ةرف وأ مه ةرك لكو مهداضعأ تيوقو مهرطخ دتشا نمزلا لاط
 ىزيلجنالا شيجلا لولحل نوكي الف اهنع عافدلل ةيرصملا دودحلا ةمزالم يف ةجح
 ةلوكلاو الودلا لع نويستكل وا نوي ومع لح ا ورنا ع امي راع حراب

 ايفل ورش عمي فصتو تايون كتالثوللإ كافيا ةدب ديد دحج نيب ريصملا 1 ةناجلا
 .مهفي الو عمسي امم لأ ةنينأمطلا ةداعإو ماظنلا ظفحو ةحارلا ريرقتك ةمهمملا

 كلمن وكلت ناكييع زيا أل لهما الروخ كيل وقنإ نايل انمي حن نلعلو

 نكمام رصم يف ةيزيلجنإلا ركاسعلا دوجو الولو دمحأ دمحم ةوقل بابسألا مظعأ



6 
 قولا ةورعلا

 1 ئقيمترفل لو! هييطلخإلا بك م هنأ ىلع ةدهاش رصم ةلاح
 ةحارلا يرقل الإ اهوتأ ام مننا نوععزي كلذ عمو يضر نيل الا رع ىلطو امنع

 اومعتيل ديعب لجلا للا ايي يتسإف دعانا نوديريو ىضوفلا ةلازإو ماظنلا حالصإو

 ءادتعالا ةفأش عاطقناو نمألا خوسرب اهنع مهءالج اوطرشو هيلإ اوتأ يذلا دصقلا

 مهرايد ىف نيدئاسلا نم مهيلع مسري امب ىضرلا ىلع يلاهألا رطاوخ عاتجاو
 ةمأ يأ يف هلبأ دجوي له ةلعتلا هذه نم بجعي الآ مهيف هب ىضقي امل ميلستلاو

 سيلا ,مهرايد ًاثوبتم ىنجالا سيقما مادام ةنيكسلا ىلإ نوكرلا نييرصملا ىف نط
 ا مهبولق ةرفن يف ًايفاك مهراظنأ تحت يبنجأ ركسع دوجو

 مكح ا نيب تقبط نينس ةدم نم ةبرجتلاو :مهنم زيلجنإلا بلطي ام ةلاحتساب مكحن
 امدعب قلقلا نم نييرصملا رطاوخ ةمالس نكمي له ٍقيقحلا عقاولا نيبو ىلقعلا
 ىلعو جججحلا هذه ةيار تحت الإ قرشلا دالب نم ًادلب اوحتتفي مل زيلجنإلا نأ اوملع
 تاهج نم ةهج يف ناطلس مه ناك لهو رصم يف اهنوكلسي ىتلا ةقيرطلا هذه
 تاحرلا ءايقتأ اهنع نولجني مث حالصإلا اهيف نوديري مهنأ ىوعدب الإ قرشلا
 را ا

 نوديري له ؟رصم يف مهركاسعب ةحارلا ريرقت نم زيلجالا ديري اذام
 ناك نإ .مهرش يللاهألا اوقيو حالسلا حرط ىلع مهو رهعي ىح صوصللا ةحفاكم
 ةلرات يتوج الا نكي مل عئاظفلا هذه نم ائيش ناف لمألا ةبيخايف مهدصق اذه
 يف يهو ناتنس اهيلع ىضم داسفلا اذه اراثم نس ورجلا كلي تناك اهفاكف .ددلبلاب
 تيوقو,رطنخلا داز نمزلا لاط املكو اهمودقب ءوسلا راصعأ تبهو رصم لقاعم
 اهرثأ نم ناك ام لثم الإ فصنو نينس ثالث ىف اهنم نوكي ليق اذامف رشلا تاباصع
 .اهملإ نمألا درل ًاديفم رصم يف اهواقب نوكي د لف فيكف تنسف نشا وا نيف ف
 ءاضمرلا وصح نأ ليق اذإ اذه نوكي معن .حلاصملل ةبلحب دسافملا للع نوكت لهو
 ةنتف دامحإ ةحارلا ريرقت نم نودصقي له .اهدمخي رانلا دوقو نأ وأ اهئفطي



 6 ءدبع دنع قيس اهردلا اقع

 ةىقاو ار اهلا # ةفسوأ ةهلع ةيلاطا لعام لزم كطفل مديلات علم ونون

 رتؤملا داقعنا ىف سهاتلا ةديرج بحاص دنع اكش ثدحأ ةيرصملا ةلأسملا عورف

 ام ىلإ ىدته ال ةريح ىف هرما نم وهف ةديدش ةكبر ىلإ نوتسدالج ويسملاب عفدو

 نيب هب قفوي ام الو لب نيصلخلا هءآدوأ هب عنقيام الو لب لودلا رطاوخ هب نكسي

 نضازغا: ىف هك حاذؤتسلاءاقءاضا ةههئازلا !قويابتاو ققملكاىزفتلاةؤازؤلا قةدئالمز

 هدقيعءءاولس.تاال واجلا نماابكض عاق ان وكك ايهجفاضغاو تالا ::دهةااكح وع

 هدول مفينج تزوقفو دما وتطلاءارخلا عفو الحا لأ تنيلجالل هيخرر علاجا غولن ةيقعفا

 فحز ثيدح وأ حتف ربخب هيف عمسنو الإ همايأ نم موي ريالو هركف ءارو بهاذ

 .(هولطوخلا)ر ناذوسل»ةنيصاعل ميااوخلا ذل ءاريهشلا ؤ اهتذلا تقاس يدل

 هنأ هيلوي "٠ خيراتب (فارغلت ىليدلا) ىلإ ةرهاقلا نم ةيقرب ىف دوروو #
 قثوي سانأ ىلإ موطرخ ةنيدم ىف مهو نيينادوسلا ركاسع ضعب نم لئاسر تلصو
 دمحأ دمحم نلعأو ةعفادملا ءاود نع تفعض ةنيدملا ةيماح نأ اهبف ركذ ةرهاقلا ىف مهب

 ررعض لك نم مهتياقو هسفن ىلع ذخأو مهاومأو مهحاورأ ىلع ناكسلا عيمج نيمأتب
 ىف ةلوهسلا ةياغب ةنيدملا تحتف حتافلا دعوب ىلاهألا ةقثو ةيماحلا فعضبف هنوعقوتي

 هنوك عم نودروج نا اىقطمأ جنرفألا نم اريثك ذأ مد كفس نودب ويام رهش ةياهن

 هس مل أ ظوفحم دمحأ دمحم ىلإ قيسو نيحتافلا نامأ ىف لخد لدبي مو هنيدب اكسمتسم
 . عروس

 ةلاتطولا ةتهقو .(ةوراقاؤش) لرصسستلا»نأ اهعيفع ضراغلاب ركنا ديبجر فات

 ةلإشللا ىأ ذفيت مالطا اغا: نيق رابخ كيبتخ اطلب نادؤعيلا ف ةلكيلوتاكلا

 ةديرج تلقنو .ةايحلا ديق ىلع نآلا كلا كرب مو ًاريسأ نودروج عقوو تحتف

 موطرخلا نأ هربخي ربرب بونج نم باتك هاتأ ةرهاقلا يف ارجات نأ (فارغلت ىليدلا)

 ىفو ؛نادوسلا شويج ةضبق ىف تناك نإو ةراجتلاب اهدصقي نمل باوبألا ةحوتفم



 قولا ةورعلا الزب

 كاع ايبانمقلا عينت اطول ار ش» لاك نعلو اة بظطعلا :ءووحدلا:ءاناقيروهجلا7/قمق زجعرلا

 لخدي وأ هتوعد يبلي ًادحأ دجي ناك ام لب نييرصملل ةصلاخ ةيرصملا ةموكحلا
 نأ نإ قوس كلم دفوف «كاففاككلا ةمليأل لاس نما ةمألا/غازاؤح اذه اطياز يع
 فحزو اهلع بوطنخلا دادتسشا دنع الا .ةمأ ىف:اهمئاق موقي ال ةوعدلا هذه"لثم

 هيلع بولقلا عمجت ةثفن يأو هيلإ سانلا ةوعد يف دمحأ دمحم ةجح يأ .اهيلا بارغألا

 ذاذع ايف :هاو 'رتغم[ضورا قاع اءالئعيسالا :ميتيت:نماازيلجتالا نأ ملتي نأ نما ىؤقأ
 :ارنفلا مانو نيد دلإ مولعلا دهمو نيفيرشلا نيمرحلا بابو ةسدقملا يضارألا

 دالبلا ذاقناو مهتعفادم ىف هللا يعاد بجيلف هلوسر هلام ناك وك ةيمالسالا

 بحاص عم قافتالا ىلع هثعبيو ملسم لك بلق جعزي ام مالكلا اذهو .مهسجر نم

 فقت نأ رصم ضرأب لاح زيلجنإلا شيجو موطرخ طوقس دعب مهوتي له .ءادنلا
 دنع دعبي له .نيملسملا ذقنم هنا معازلا وهو ةدودحم موخت دنع دمحا دمحم ةوعد

 امك ةنتفلا ةلئاغ اهنم زيلجنإلا ىشخب ةيمالسإ راطقأ ىلإ هتلعش قايل دتمي نأ لقعلا
 زيلجنالا ملعيسو نمألا ىلإ اهنم ةفاخلا ىلإ برقأ ةلاحلا ىرن دق .دنهلا ىف اهنوشخب
 .ةعانقلا ىلإ مهرقفأو ملسلا ىلإ را اذئاكة وعيا

 اهلئاق ىلع اهدرت لب راشتنالا نع اهبجحتو ةوعدلا هذه فقت ةوق يأ

 رثأللا اذهب ىأت: نأ ة وقل“ سيل .نانجااط+عذي وأ'ناشل انهم قطني ل: نأك اهب بهذتاو
 ةلؤال ظن له نيجاكتكملا: قمل ةتؤيلاوأؤ «نييفا معلا: ةزك“اللإ ةفهؤتاو نسللا خلع

 نم ففخب وأ دمحأ دمحم ريس ءيطبي يرصملا نيدلا ةيفصتل رقؤم دقع نأ ايناطيرب
 اننا مولاي لابو عطينا ق1 اكو مدت مل ايادصأ قمل كارما هيأطر
 نوع يأ كفم يملا: ةيئادعبالا "ل اطألا لقبت ل ودل ضزلكرر | رق ظل وطس حلو .عالأازملا

 مل ومظتاكلاو هاذي و عوف يلا ةال منعا و اللأ طل كلا ىقولل كيل اعَوض ون
 ةلالا ىراعطفلاو يشم أولا اقراها كيان رناا1إا16ةرطجل ندا هيسحلا# ل ؤدلا

 اوناك اهف مهتاياغ نع شبنلاو زيلجنالا دصاقم فشكب ماتهالا لك ةمتهم ةيسنرفلا



 3 هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامج

 ءاسفلا-ةلود عم كسرهو ةنسوب ةلاسم هيلإ تلا ام لثم ىلإ ريصم ةلاسع لون ىح

 هذه فشك ىلع مهرمأ اوعمجي نأ نييرصملا نم ةيزعلا باحصأو نييناهعلا ىلعف
 ضار نسم لان سر تاهيج فخ دع اه سس ل يسر

 اهتم الهج مهلع ضورفملا ءادآ نع ةيعرشلا قوقحلا تابرا دعي ريلعالا ةلوذ
 مهفويسب ةجحلا اوميقي نأ نييناغعلا ىلعف دالبلا كلت حلاصمبو اهسفن ةحلصمب
 نظن الو هاياوز تمعو معل لمهأ ول داسف اذه نإف قاروألاو مكاقرلاب ال مهثويجو

 هجر اشي نع تيبلا حادي لدتستي اهنان ده ينجس لع تي انا

 .ليلق دعب

 يرولف يرن ىف ةويسلا .عانلا توعد نكلو .انارج لو اه ا
 رظارخلا تنادقاب ةروثلا نرش قلع دقو ناتفناتناو ناتسجوليو دنطا ف نراك ا

 خرم رشا ةلالملا تاع لاه رطن ةقينا ةسانملا ةلورللت نيل نا ل

 هزه نويطو يكل ف ياك هلع اه مد ييسلا يحاور ياعا
 دعش ورة ظتساا“لورنلا نيش يلاسلا ءارايناح مو يح لا تداول ا

 ةلودب قيلي ايزوق اسأبو ًاتباث ًامزع رهظت لهس لك نم لهسأ ىهو هلك اذهب ةطاجإلا
 لبق نم ل هللو تاداعلا قراوخ اهمدي, ىلع ترهظ املاط 08 لا ةلودك ةميظع

 .دعب نمو



 قئثولا ةورعلا 00

 مهتعفد موطرخ ةنيدم يف ءاهجولا نم ةعامج نا نكاوسب ناتلا بتاكم يف ةلاسر

 نيسح) ةنايخلا ةمهتب امهلتق نيذلا نيطباضلا رأئب ًاذخأ نودروج نم ماقتنالل ةيمحلا
 ةنيدملا ملست ىلع نيرصاحلا عم اوقفتا مث هولتقو هيلع اومجهف (اشاب ديعس و اشاب

 نم ةثدابحلا هذه ًاملع.ةيئاطيرربلا: ةموكخلل نأ لسأرملا معزي :نينمآ:اهولجدف
 ترو انمي الا نلف و ابل نا كفأللا :ناجيق هي سك انعأ هنأ | يلط نام
 نأ رابخألا هذه لك نم رهظي امنإو هؤانع الو هتحار الو هتايح الو نودروج

 ويتستتاةرازو ثتيكمت :نإلف:ةي زها الو ةب يلج ا:ال ةيناذاوشب تحبضأ موطرخ

 امف ةرباكملا اهيلع بعصي امبرف تاياورلا هذه نم ضيفتسملا دينفت نم نوتسدالج

 ىلإ لوصولل ةديدع لبس هل دهّمو موطرخ حتف دعب ىوقت ىعادلا ةكوش نإ ءاهمقعي
 .ةريصق تاهنه يف ةديعب تافاسم عطقي هئاعد ريثات نافع اقمبلا 3 انانيلعلا#رخا

 ت0 4 2

 عمسن امبرو رابخألا هذه عامسل مهبولق تزتهاو نييرصملا رطاوخ تجام
 دودح هب تزواجو ةنتفلا ليخ كبانس هريثت الطسق تلمح بونجلا مير نا مويلا دعب

 ىلع مهءالج زيلجنالا قيلعتف نادوسلا دالب ىف تاكرحلا نأش اذه ناك نإف ريصم
 .ءافلخ هل تيقبام و دمحأ دمحم قب ام مئادلا لالتحالا ىف مهتبغرب دهشي اهعاطقتنا

 نات هيرو لومي يعمل موخسلااهنايبلق) لح رش كاشف ]در دقاجج ىل قوام وع
 نأ نييناطيربلا ءارزولا رطاوخب جلتخي امبر معن :نذحألا نحتبلا | لخت اوت ىلع اهتوق

 اولوحيل هليلضتو دمحأ دمحم نايصعب مكحلا ىلع اهولمحيو ةينامعلا ةلودلا اوعدخي
 نيبت,دق ةوكلو بارع ادمجنأ نابع مكحملا نمااهونجبابك ةزقا اونبعأمث هنع ولف
 اهقوقح ىلع مهناودعو زيلجنالا ةيوط ءوس ةيناغعلا ةلودلل رهظو ىغلا نم دشرلا

 هنأ امك «نيترم رحج نم نمؤملا غدلي الو ةيناث ةرم مط عدخنت نأ لمتحلا نم سيلف
 ركاسعو هليلذتل نادوسلا ىلإ ةيناعلا شويجلا قوس زوجي ايناغع نا لاحلا هبشي
 ةيزيلجنالا تاغوارملا ةياهن ةنتفلا ءاضقنا دعب نوينامعلا رظتني مث ةرهاقلا ىف زيلجنالا



 ا: انرودص حرا انبر (ادشر اذهيعأ .ةرمالكل ءيهو ةمحر كندل نم انتأ انبر)

 انعاتجا ىف انحالفو انريخ ملعت ىنإ مهللا .نيعمجأ انتلم لهأ ريخو انريخ هيف

 تعيس انع رفك مهللا نينا كلبخب انماضتعاو'ءانني د قئالعب انطابتراو ءانفالتثاو
 طرف ام ىفالت ىلع ةناعإلاو ةبانإلا ىلإ ةيادطاب كلذ نم انيلع تبجوأ اف طيرفتلا
 .تضرف امم عاطتسملاب مايقلاو

 ءاوربادتف مهنوئش ىف زيلجنإلا لخادت دنع نويدنهلا هيف طرف نامز ىضم

 اوقاذف ,هلبحب ماصتعالا بلط ىف لااا خد لاعب مو ,رخآلا نع ههجو لك لوحو
 تذختاو مهبلع تداسو .ةيزيلجنالا ةلودلا ةطلس تحت ًاعيمج اوطقسو ,مهرمأ لابو

 ىف:ةنيمأ مهل ةمداخ اهنأ ئعدت: تناك نأ دعب:الوخؤ' اهاجرل'امدخ .مهجنم”تاداعسلا

 تادبكساؤ-«لذعلاددح :ةمهضتوواهقل لب اةلداغ ةادينبتن ؤكتنملأ انا هه لاو تعاذاجلا

 اوضهنو ضعب ىلع مهضعب لبقأ ,ةوسقلا نارين مهتحفل ملف ةرئاج ةملاظ مهيلع
 ةسمماولخإ نأ الإنةئتسلالاريععو اعجرأ ال لقمامةييلاظ الالغأ وما اوفا لا ءاعنج
 دي مهل اودمي ملو هيلإ اوضهن امع ةوفغ ىف اوناك نييناريؤالاو نييجولبلاو نييناغفألا

 ملو نويدنهلا مهلصاوي مل نكلو زيلجنإلا عم برح ىف نويناري,الا ناك لب ,ةدعاسملا

 لامهاف .نييناهعلا عم كلذ ىف اوطبتري مل مهنأ امك مهنأش ىلع نواعتلا ىف مهب اوطبتري



 يلاعلا بابلا

 ةرصصاق تسيل ارتلجنا عاطمل ىلاعلا بابلا ةضراعم نارادنتسا ةديرج تركذ

 رع ىف ابك لودلا ةّيامح تحت ايقيرفأ ىف ةيكيجلب ةموكح رشم ٌّلَعَجَ ىق'ةعئازملا لح
 ندلل ىف اهريفسل ةيناقعلا ةلوذلا ترام لبن مؤملا ىلع هلغضرعي نأ 'نؤتسدداج

 تثعي رغولا ف حبلا عض وم كتسد اج دش تسل 0100
 سمي ام) اهليبق نم نوكي ام لكو ةداملا هذه يف ةديدشلا ةضراعملل تاملعتب هيلإ

 تما ذك اذه اهم ردت ميناتعلا ةلواقلا نا يف باترن الو (نييرصملاو ةلودلا قوقح

 ىذ لك نإف ةينامعلا كلاملا رئاس يفو رصم يف اهب موقي نم اهلثمو ةيعرش ةضيرفب

 يف طيرفتلاو رخآلا ةنايص ىلع فوقوم اهكلامم نم ءزج ةنايص نأ كردي ةريصب

 ةانق ةيرحل نوتسدالج بلط درحب نأ ةربع انافكو .يقابلا يف للخلا ثدحي اهنم ءيش
 منول دئارجلا هتركذ امك روفسوبلا زاغوب بلط ىلع سورلا ةلود لمح سيوسلا

 ايي لا تراكم دق هراكسملا هااسلاا نأ لوقا نأ ورا هاش ندع 25
 .نيننامعلا دنع لع حب اذه نم انين نط الو هع رقلا ةلامسللا



 3,6 هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامج

 ةدفتلا ءدنحو لع اوطفامالا يبل نعت دكر لارا كاررسأ قل

 يللايللا يف مه.دانت يتلا ناليغلا تاوصا ىلا اوغصي ناو ةقحلا ةعيرشلا هضاب ةباكلا

 قيرفت نوغتبي .نيطايشلا ةدرم تاوصأ ىه امنإو سنإلا تاوصا ىكاحي امب :ةملظملا
 "ا مان نادل لاهدز كلانا هرملقلا تجار طدفأكلا
 و لا ل 1 قرشا جت فز ارد هما وعول ماكل ةئاققما

 امواج ننال اهلاؤقد تلا ةيمدلتتالا ةشلاتكلا لس قيل ,ةيتوناعلا خامل
 لما نقع لا ردك ةكدد فدشي ا اللام وا زج محلا قوولأو اهل رو دلأكو

 .ليبسلا ءاوس ىلإ ءاشيإ نم ىده هللاو ءمهتياالو داسفإو



 قولا ةورعلا 2“

 ا لا كو يا را لا ا

 ,مهيلع رك مث هتكوش تيوق دنطلا يف نكمت اذإ ودعلا نأ اوملعل نولمهملا لقع ولو

 مجعاوخأب عقوأ ام مهب عقواو

 طرفو .ةلزانملاب اهعم لغتشاو ناتسجولب ىلع بيرغلا ودعلا فحز اذه دعب

 نم طع ركل در نأ كلذإ هل دف فيستا ل نونا لاو نرماتتألا
 وحن اهنمز دتما «ةلئاه برح مهنيبو هنيب تناكو نييناغفألا ىلع بلقنا مث مهبضارا

 مهنيب تناك الو .دعاس نييناريإالا نم دتما الو ءقرع نييدنملا ف ضبن امو نيتنس

 متم لك ءايح نأ اوكردال ةبقاعلاب ريب مهتيمخلا ناك ولو قلص سانشلا
 ةيناهعلا كلابملا ىلع ىدتعا ىتح. هلواطت.يف مصخل ا غلابو ,نيرخآلا ةايحب ةدوقعم

 لب نييناهعلا تالايإ نم ةلايإ مظعا يه ىتلا ةيرصملا راطقألا ىلإ هشويج قوسب

 ةايصتكالاو ىالتبلا قللت لع ةاليفسخلا ةلواجج اق نالا هال نعل ا! رب اطقأ مها

 ناكو ,ةيعرشلا اهتيالو مرتحم الو ,ةيناثعلا ةلودلا قوقحب لابم ريغ اهيف مكحلاب

 رطقلا اذهب لحام ىلإ نيتفتلم ريغ قباسلا مهطيرفت لثم ىلع رمألا ةيادبل نوملسملا
 نم ءوسلا ةبقاع ىشخي وأ هدعو يف ةرم قدصي ودعلا نأ مهنم ًانظ ,ىنائعلا ىمالسإلا

 هتلابتحل ايصانمتاؤقتب ارو رغم, .«نيتل»ىف ءاللغتج هيغ_ىفاًاقينزغإ هؤأر ايلف, :دعمط
 نم فلس ام ىلع اومدنو .مهتابس نم اوهبنتو :مهتباوث تكرحتو ,مهساور تزتها

 :مهمةست ايو از ينيلع نان اييفافز يذمل ءؤبلاوطاضألاب نا سهلا ياشين قس
 تاع لاه ناجل ةداووق ةيقسلا ةوفشلا مالا مرايا نعل ملأ بلا توراضق

 مهلمحو :مهصرح ىف زيلجنإلا ىدامت ولف ,ناتسناغفأو دنهاو سراف نم انيلإ ةدراولا
 دجول ,ةبلاطملاو ةعفادملا يف ةينامعلا ةلودلا تتبثو ,نييناهعلا قوقح طمغ ىلع اهنا

 كلامنا از بك تستمر الج دل اة اك لع ورا داقال قيما ومار ام

 هيلع
 متهتلمج .نم !و زهظأ, ال: مللع هاقيقدانعلا نيضؤملا كئاوذل ركنتلا ءاوا دب انإز



 3 هدبع دمحو قيسلللا نيزإلا لااج

 ةحلصم لك ىف مه زيلجنالا نأ ,نييدنطلا نم مهريغو لب ,نيملسملا نم ةفاكلا دنع
 مه لب ؛نونئاخلا نوعداخلا مهف ءلخد ءافص لك ىفو ,تائيس ةنسح لك ىفو ؛ةدسفم

 ىندأ ةليحلا مهديفت الف ملسم دنع ةبير اهيف قبي مل مهتافص هذه ,نوقفانملا نوبذاكلا
 اله نيفلشلا انروقودلا ابنقا نرلاكت الوم تاع وإلي هل اح سن اال واطبكات

 مل ثيح .مهفعضب انيقيو ,مهزمأ ىف ةزيصب“مهذايادزاو:. هرجع ,دنع مهريس ةياغ

 ءايعررإ كيلحللا ندد ىو لوخدلاو يحد لح نإ لكالا

 ملسم دجوي ال هناب انيقي انل نإف ,مهنم نيملسملا ريذحتل ةجاح ىف انسلو ءمهرطاوخل

 وه امن ,زيلجنالا نم هومكاح هب ديري امب مات ملع ىلع وهو الإ اعيمج دنهلا راطقا ىف

 .نيقداص اوناك ولو ىتح مهل نمؤمب



 ةيزيلجنا ةليح

 نم ًارفاو ًاددع نأ (ماع رابخأ) ةديرج اهيفو ,ةيدنهلا دئارجلا نم ريثك ركذ
 ضراعلا اذه ىف نونظلا ترثكو :مايألا هذهل ,مالسألا نيد ىف نولخدي زيلجنالا

 ناعذإلاو ,نيدلا اذه ىف ةديقعلا نسح هيلع ثعابلا سيل نأ ىلع عامجإلا .ديدجلا

 :ملبتلإب ازرقكربل كا علك افلون نيقلخللا !اوغ دينا يما هلانداعإ ف! مميسفتلا مف اكشخ

 دمحم ةوعد ىلإ ليملا رطاوخ نم ءمهرودص هنكت امب مه اوحيبيف ,مهب نظلا اونسحيو

 تمظعو .نييدنها بولق نم تذخأ ةوعدلا هذه نأ ىلع لدي اذهو .ىنادوسلا دمحأ

 .دنطا ىملسم نيب ءاهترهش دادتماو ءاهوشف نلف ازش :قيليماللا عقوتو ءمهمف اهتلزنم

 ناخعذأللا نعم ةيلجنملا: نأ. دثارجلا كعب كااقو .<لكاتنولا كونكر طايمسأللر اوبل

 نم ناكف .دنهلا موختل سورلا برق نم ةبهرلا اهلإ مضنا دق ينادوسلا ةوعدل

 لودعلا رهاظم ىف روهظلاو .نيملسملل ددوتلا ىلع زيلجنالا لمح ديدش عزف امههعومجب

 ىلع مهنم ريثكلا لمحت ةلادعلاو صالخإلا نأ ىتح ,نيصلخلا ءايفصألا لب ,نيفصنملا

 نم رودصلا ضعب اوصحميو .جذسلا بولق كلذب اوكلمل يمالسإلا نيدلاب نيدتلا

 .نبللا تعيض فيصلا نكلو ءالجا وا الجاع ارش هب اوقثيو :مهيلع دقحلا
 لبس :ةيصخقلا نم ىقي دخلو قطلنألا ق لاذكعالاب كلذ طل نكم ناك

 قيما واقمل رملزلالا كودو ةدافملاونيضلاناثموظنوأ ال عركوتالا دل ديك اهرارتقا



 2 هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامج

 ايماور هدد اولجقا هكرمشبأ كا اذ .لاوغب ادهم ةفاألا ةدروكت دخلا نو إي .نكأإللا

 هيف ظحالت ملو فرعلا ىلع مكحلا ىرج نإو ةيرصملا ةموكح ا نيبو هنيب لكاشم

 ةيماح اهنأ اهاوعد توص نيقفاخلا غلب يتلا ةلودلا يه هذه ,ةيسايسلا لوصألا

 اذه ضارقنا اهتين نم نأ ملسم لك ملعيلف نييناثعلل ةريهظو .نيملسملاو مالسإلا
 .ريسيب اهيلع كلذ نكي مل نإو ضرألا هجو نم هلهأو نيدلا



 نيملسملل زيلجن الا دادو

 باهلإل اوقفو زيلجنإلا نأ ةرهاقلا نم ةدراولا تايقربلاو لئاسرلا نم رهظي
 1 ا كل لوك اوم يو ضر

 1 يا و ا ل
 .مهماكح ةعيدخب نيرورغملا دنملا يملسم ًاصوصخ مهديك درو زيلجنإلا لامعأ
 راي دل ف قنات ايلا سيلعب ا ا ا
 عم تيفه لاريمألا هدقع يذلا قافتالا ماكحأ نم نأ 18814 ةنس وينوي 19 خيراتب

 رهش نم ءادتبا ةيشبحلا بكارملا ءاسرإل ةحابم عوصم نوكت نا ةشبحلا كلم

 نيملبسملاب لي. «قييناثعلا لب «نييروعصملا_ىديأ, نم اهعزنب اذه, نوكيي نأ اماف .ريمتبس
 نركب تارامإ وزاد دلال تم اي رعنعب اوع اق ناي نيل زالإ اهي تب تلح ادا ابا
 ميقت نأ ةيردصملا ةيماحلل كلملا نذأي نا هماكحأ نمو .ةشبحلا كلك اعاطقأ اهعدتح

 نوصتمتا ايلرير اة عا ابلغ نونا سلا معهن اذا كوخ هتكلم درو دج نزاع انوي
 يمحو فبوزأللا عيضتف كقداللا درا قرات را عادلا ٌهتاول وعلل | عرانت ةيرطم
 دا رزقك خروع ناكل قاطاوداللاو للا تينا نقلت | حيك نين اهسسيطو
 كيال انا عبرا اهنااتنيا ميلا لدي درعا اهل )جفا ورقاطاو | مجد ةيناطيزبا



 اق هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامح

 قيض نم تلثمو ءىرخأ ةبوعلا اهبارج نم ارتلجنا ةموكح تجرخأ ةريخألا
 تردصاف .هصيلختل شويجلا لصوي :قيرط ديهقل ًاظع ًاببس موطرخ ىف نودروج
 ,عانصلاو نيسدنهملا نييعتو .تالآلا دادعإب ةريبكلا عناصملا دحأ ىلإ اهرماوأ

 ابك ربرب غل: قكاونب قمادئادخ اةكذبل هم اور شادو ارمحأملا حبلا ل كوس لإ /وأرعملل
 داع ولاا الإ ةيللذ لها ع علي العار مغ نجا (كاواعل لاما كاجلا) ةفينرجلن كلذ وكف

 لاسرزإ ىلإ هذاقنإ ف جاتحيو رطخ ىف نودروج ناك نإ ءنودروج صيلخت ىف

 ليال ريلستوأ ةيدؤأللا]:لابتملا ئيزختو طيادعلبا ةكبتم طع نأ ىلإ اح عيل هند ضضوجلا
 ءاكةلساوأ ازيسا ةكاؤفاو: نإ تررافتأ اهقدرابملألا نأ |امءلمؤيجللا ةلماخ ككابرتلا

 ةلود مدهت لهف هصالخ وأ (بلاغلا وه امك) نودروج ىكاله انضرف اذإ  اليتق
 عربتت وأ ءاهيلع ةعساولا تاقفنلا قافنإ دعب اهءانب ضقنتو .ديدحلا قيرط ارتلجتا

 تانيجلا كلو اذ ةيسا نهردلا هللا قولك ايو اوفا شرقي نااطل ا رهنأ يضتلا اركي

 ةهجلا .كلت:ى:ةيديدحلا قيرطلا دم نإف ,نادوسلا ىلع ءاليتسالل نيقيرطلا.برقأ

 ملو ىبرغلاب هتلصو هيف رمألا ال رقتسا اذإف ,قرشلا نادوسلا ىلع ةيالولا اه لهسي
 مظعأ ديفتست ةيديدحلا ككسلا دم دعب ةدملا لالخ يف اهنأ ىلع ,ةبوعص كلذ يف قالت

 اياب هي ويلا جر اميعلا يكتب ايذإف ةيئاداوتتلا دالبلا,ةلظ اروع ع ةيوه وج ةدئاذ
 هيلإ جاتحي امماهوحمنو نبلا عئاضب ىتاتف رصم نع ةعفنملا باب هتفصب قلغتو

 لصت نأ نودب :تاذوسلا ىلإ بهذت'نكاوس نمؤ::نكاوس ىلإ ارتلجنا نم نيينادوسلا
 للا نادروسلا ا ليخاد. نميز ةيتادوسلاب ةيزاجعلا :تقاتكسألا :لقنحو 1نييزيصملا كديبل كإ

 زيلجإلا ىلوت اذإف .يرصم اهاري الو ابؤزوأ ىلإ ردصتو نكاوس ىلإ لمحت مث ربرب

 لا تورم نا دوس ]راك ف وتم كارعمتللا 8. تيدط وزب يس دلل حالا

 دامب اويصتخا دقف اهنع ءالجلل تدارحملا مهتابللا اذإو «ةيراجتلا موا ا رد
 ةراجتلا بجزيل نث ريتك ًاتدوتتي كلذبوزناد وزبلا للاطقأ نموت ات نأ نكمي يتلا ةعفنملا

 ضرغلا ةقيقح سيلف سوفنلا نم ةفلؤم فالإ اهبارخب مدعيو ,ةيرصملا راطقألا ف



 ةليحلا يف كتبتلا

 تحضو ىتح (١)ةغيوؤلاب مدح ”نييقرشلا ةبالخب ةيزيلجنإلا ةلود ترهتشا
 هبشت تداعو .ءاهروتسم رهظف ةليحلا هجو بلقناو ,تقرط ام ةرثك نم اهلبس
 درولا ناك موي نم ,يبغلاو ىكذلا اهرس كردي :لافطأللا هريغ حلاو أ .نانبضلا تام
 حول (نومعزي امك) اهتموكحل ماظن ريرقتو ربصم ةلاح فشكل ةرهاقلا يف نيرفود
 نع لزانتلاب ةموكحلا مزلأو جنراب روجاملا هدعب ءاج مث نادوسلا كرتب ةموكحلل
 ةموكحلا تلئتماف ,ةدئافلا نم ضوع ال سيل ةرفاو تاقفن اهفلكي هنأل .هيف اهقح
 ةيناطيربلا ةلودلا رماوأ تردص ىتح اهلمع سبالت ملو هئالخإب تمهو اهيبلاغ 0

 ىف نيينادوسلا ىلع ةنملا نوكتف .نادوسلا ةيلختب مايقلل نودروج لارغجلا نييعتب
 لصو امو ؛ةصاخ اهنيبو مهنيب ةلصلا نوكتو ءايناطيرب ةلودل (موهوملا) مخل
 تايالولا عاجرإ يف داو ,ناندروك لع اريمأ دما دمحم ءاقأو الإ موطرخ
 نأ الإ ةغزغزلا هذه نم دصقلا نكي ملو :مهئانبأ وأ نيمدقألا اهكولمل ةينادوسلا
 هيلإ قباسلا هذخأيف هيف دحأل قح ال ةطارف نييرصملا لزانت دعب نادوسلا نوكي
 م 1 ا نال ركل ماسلا زك املا هيف صررتع نأ كود
 ول ريصم نع ضوعلا ضعب هيف نوكيو ءراغصلا هئارمأ يديأ نم هوعزنيو هيلع
 نامزألا هذه ىفو .دادعألا دحأ يف كلذ ىلإ انرشا اك اهنع لودلا تامواقم مهتدص

 .ةليحلا و ركملا : ةْغيَوّرلا- ١



 عيضت "ل نأ بجي ةصرف

 تاضوافم دعب ندنل يف روم دقعل ماظعلا لودلاةةياطوو تاوعدلا ا تفاعت

 ةردكتللااوقلم| 313 وة هادف اهكلاذ أ بانيت وأ افا نا طيح حال اةرزاوإل

 عا هيو يلقالايإاوتضودجب لا ىاراملو لاس اتبل كا1ة أ حرلامفرو فارغا اي هي ضيرجلديا
 كلت: تيقبو#ايقعاراصامئارملا قلنا راسب ستيلا ةشايلشلا نيو اهالظر ناك
 رصم ىلع ءاليتسالل حمطت ارتلجنا ةموكح تناك اهبابرأ رودص ىف ةنوكم دصاقملا

 ةصرفلا اه تحنس ىتح انامزأ بعاصملا اهحمطم نود تلاحو .يرصم ريمأ مساب

 .لؤالا ءاللظتو هكر هان قط ساشا لطلقف ةمانلا ةكرسملا طهيرحتل اوامعرا ويشمل

 ال نأ ةين ىلع رصم لوخد اهل لهسف .اهفيقوت ىف لخادتلاب ةيناهعلا ةلودلا ناذئتساو
 رهن ضازا بكل ماا دما, كفطظ:(!ذينه نما لالولا !ةقان نامظلا جمب لهو .جرخت

 اخغإ لضم -هنازخنا له افي انني ىرتءاكبأل .ةفيطط اخف د.ةليقت انك اهل لغ فادجلوو
 ةقفشلا هيلع اهتعبي ملو .نيحالفلا ةمحر هفيفختب دصقت مو .ارتلجنا نئازخ نم صقني
 يف وأ اذه يف ةمحرملا دصق ارتلجنا ةموكحب نظ نم ةريصب تيمعو .نييرصملا ىلع

 ملاتخألا قرم هاطخ

 اهل عستيف اهلابعأ ىلع ًاقيدصت مهنم لانتل لودلا ىلع رمألا ةيمعت تدصق

 قينيساذطعلا اجو رقم عطرية كادج اهنا خو راو فيول ياخ اب كاد :العيم اهختالاخجلا



 قئثولا ةورعلا ل

 عيباني نم قفدتم عوبني ىلإ لصوتلا الإ ربرب ىلإ نكاوس نم ديدحلا ةكس دم نم

 ليصافت ىلع يتأنسو .ايناطيرب رئازج ىلإ رصم نع هارحب ليوحتو ؛ةيرصصملا ةورثلا
 .نرخآ ددع ىف: ةكسلا هذه الم:نمرصم يملاهأي:ملت ىتلا ازئاسخلا

 الهوا رليج بنطال يتالثسم ا دعبل يذلا كيلا تاغطخ ىداقل له

 اهوحنو ةلينلاك ةيراجتلا فانصألا ةعارز اوجلاعي نأ مهكلامت عيمج ىف يبلاهألا

 عيمج ىلع اومكحف ةملظملا يف اودازو اهتعارزب ةيزيلجنإلا ةموكحلا تصتخاو

 ناجح ناوقألا رع روت ال نآرخا كولا زان وبا وتلا: اهالوتيل علا! ةلهتبل [تايمركنملا

 لقت اليك هتعارز ىف لمعلا اهريغل زوجي الف هعرزت ةيزيلجنالا ةيدنطا ةموكحلا

 قريع نابت اهيرروح ةراثإا هي دلقتلل تر الع عينت تيفتستي الثا وزد ةدمافلا

 اهتعرش درت لازت الو .ىهنو رمأ هيف اه دلب لك ىف .ةفيرشلا تالئاعلا ةقافو .ةميدقلا
 ىلعو رظني نأ ريصبلا ىلعف ًاديعب وأ ناك ًابيرق اهاجر لجرأ هأطت رطق لك يف هذه
 نص نا كورلا



 وم هدبع دمحو ىيسملااهيبهلا لانج

 قع اهل رق اغلا موت لم ةفيظنأل ةدي درة فطر ق7 زيليخالا ةملزكملا
 نإ تادميي .نيملاخلا اخ ةينغا اهنأ |اهنوتو نلناتحلابقطنت وإ:مادقالا اق هظت:اهتؤاع
 اهنأ تنظو .نادوسلا ةنتف دامخإو اهيف اهتطلس ريرقتو ءرصم خيودتب لالقتسالا
 ءادعا ئدعا.كوربثترّون دووللا:تنيعو:ذاوقلا تزهجف .كلذ لك ىلع ةرداق

 نكلو .يرصملا رطقلا يف هتلودل لمعلا ىلوتيل نييقرشلا تويب برخمو .نيملسملا
 يف لودلا رئاس نع زيلجنالا دارفنا ىلع بترقي ام نايب نالإبكرتن تانجو تاي

 قمع يله الج ردكم | تك فاعلا يحيل يدع الة طعس أما

 ال طبق لافعت ءاليظلسالا/|وانيطق اذإ:ةفولأملا الخداع. قاع قةلجنالا نإ ةالاوأ

 ىف الو لخادلا ىف ال عزانم مهل قبي الو ,هيف اونكمتي ىتح مهدصقب نوحرصي

 نأ ارتلجنا نم اوبلطو نآلا اوقفتا نيعمجأ لودلاو نييرصملا نأ انضرف ولف ,جراخلا

 رهظلو ,ةعانقلاو ةفعلا ترهظاو ةيزيلجنالا ةموكحلا تعنتم ال رصمل اهكلمتب نلعت

 رفغتسأ بازحألا عيمج نم زيلجنالا عيمج حلاصلو داهزلا قولد ىف نوتسدالج رتسملا
 كاوفريطتي ؛طاججلا اذه غسل! !اهعارغنش ليفوقو التل حالصإ»ىؤش هنا وللا

 :مهتبغر ىلع دالبلا ةموكح نوريديو «ةيلاعلا فئاظولاب نوصتخي :كالملا فرصت

 البلا لاذع لت ليمبملالاامنايعا قنولقيم ًاسطق بتوقع وت ل تورهومجل لإ اخو وتين ولقنيو
 .اهدابعتساو اهليلذت ىلع مهونيعيل

 :ةيؤإلا ةجركلشملابةوقلاؤ مهام الكدلا" نفسا نسا زللاتالا.ةسوكاسي لإ اااناو
 كيت :ةةريغلصلا راولمالا وأو ةلياؤسهتلا اه وسق هيكاؤسلب ةيحلااليجتايم الخبر

 نكمتت ال اذهل .ءىبغ لك فيختو ءلهاج لك كلذب بهرتل ,ةمظعملا تاراظنلا
 ىف اه ه2 اراعبو اعف اط يلاهألا ذبن اذاف ,هيلاهأ نوكس دنع الإ رطق يف اهسئاسدب
 فاعضأب دشأ يلاهألا ةمواقم ناف .اهلهأل دالبلا كرتب اهنعض ترتس ءاطا عا
 :نينيعم ءاساور 08الف تحت اهضالخخا نكاشأ خ ةطتاجلاهتبباكشملابةوقلا ورمل ,ةفعادطخ

 لوقن ام ىلع دهاش مظعأ نييناغفالا عم ارتلجنا ةموكحل ىرج امو ,مهمازهناب



 قولا ةورعلا 3

 مادا رع ييصمفر هع ايفو 0 ابل تعب امي ءانضرلا لع

 لكن اندم نل ا هملعا [ يدخلان أ ل ينحل اوناكا كودلا لاكتر ةزراردلاما اةينرقلا

 رصصم نأ نييسايسلا ىلع فخي مل .نيدلا فيفخت نم ةرادإلا نسحو ةلادعلا ىلإ جوحخأ
 دالعبلا,لازرح اين ةرياخملا يتقلب ا و ةرعلا يزف قيالكلا اذهان كاسل اهتواذإ ةظملس وا

 .ةيراجت ةلود ىلع لقثي ناك نإو .هيلع ديزي امو لب اهملع ام ءادأ اهتردق تعسول
 فصنو تاونس ثالث ىلإ ىركسعلا اهولح ةدم ةلاطإ ىسنرفلا قافتالا ىف تررق

 لهستل لاحلا هبشي امب هتقلعف اهجورخ ىلع لودلا عيمج قافتا طرش ىلع جرخت مث

 يف ارقلجنا ءاقب نا لودلا رئاس يف ةسايسلا لاجر ىلع بهذي. مل نكلو ةبوارملا اهملع

 .ابارخ ىلإ اهديزي ال ريصم

 طالغألا نم منراب ةحئال يف ام ىسنرفلا ريينلبد ويسم فشك رمتؤملا دقعنا امو
 ذيملت وهو يناملالا ريفسلا نا الإ .ايناملا ىلإ ليملاب اسنرف ديدهت ىف ارتلجنا تعرشف
 قابلا ابق نابع انيزفرارلا ليما زو اك دراج انزال, اخعيالاو كاعتسلا سنو

 ارتلجنا ةموكحل سيلا لصحف (لصح دقو) ارتلجناو اسنرف نيب قيرفتلا ىلع ةينبم
 .هعبطب لحنا وأ رتؤوملا تلحف .هتكلم اهنأ تمعز يِلا كلملا ىلع ةقفنلا فيفخت نم

 نطنن كيت لود ”ئرخأ ةفجف اهدعتو رتلجناو /ةهج قاةيباور وألا لولا تازاصو
 دئارج تشاطف اهراطوأ ءاضق ىف مهلمعتست ارتلجنا ديب ةلآ اوعقي نأ لودلا يأر

 قير وللاوزسسارلاللا لع اهئاليتسنانأي اهزكذب :كذخأأواينالأ نالع ًابطغ زيلجالا
 كلايضور :ةقايلألا ل هو انينلا دنا ركل عدفقاهلو ىدب وتس رارتلح ا هيمان نكران

 مازلإ ىلع اسفلاو ايناملا ةموكح تقفتاو .ةيزيلجنالا ةسايسلا ىف ميرجتلاو نعطلاب
 .ةيردنكسالا بريض نع تاشن ىتلا رئاسخلا عفدل لجا ديدحتب ارتلجنإ

 امهريغو ارتلجناو اسنرف ةرئاث تراثو اهتانق رصم تممأ مويف .هسورد مظعأ امو خيراتلا ئسقا ام- ١

 ةانقلا باحصالو ؛لشفلا رمتؤملا اذهل بتكو ...اهئانبأ نم ةانقلا درتسيل ١167 ماع ندنل رمتؤم دقعنا

 .نيبملا رصنلا نييعرشلا



 عا'ا/ هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامج

 .اهذوفتو اهتوق ىلإ رظتشلف ةدراب ةميشغلا هده اوباصإ 2" يضم ضرار

 ةكبح ردصم نأ سنت الو .لح نم ىلع دقعلاو .دقع نم ىلع لحلا نأ ظحالتو
 ؛اهييسطاو امتنا راو ا يهش و ايعلا نع لفش هلو ندا بك لا كلل

 كل نافل اش هر ارا وا هم انما نا ةيسظطلا يلا ف

 ول .ًانوع دعب ايف مهنم دجي نلف هتلم لهأ ىف لهاستم طرف اذإو .عارطألا يف قباستلا
 نيب ةرودك تلصح دقو ًاصوصخ نيملسملا عيمج نم انوع اوأرل نيينامعلا كرحت
 ىف نين نقلا دوو نع انارع ءانلت امي يوكن لإ يدع ل هرج و ناس ل

 ةصرفلا تلو ناف مادقإلا ةصرف هذهف .ةتبلا مهتوادعب رهجلا نم زيلجنإلا عنمي دنملا

 ةيناتعلا ةلودلا هللا ىفو ,ءدنلا عفني الشيح مدنا الإ يد الو ,قالتلا بح اعد

 .نيدسفملا رورش اهافكو دشرلاب اهرصبو .نيملسملا ربخو اهريخ هيفام ىلإ

 ىبارع ماهتاب صاخلا اهنامرف تردصأ اهنأل ةينامشعلا ةلودلا ىلع ىناغفألا هنشي موجه لوأ وه اذه- ١

 !!ًاماعال4 انرامتساو رياجتالا للست ىدا امم ةكرح تسكنو ناضعلاب



 قولا ةورعلا ا

 ندملا ىلغ تلوتساو: ىركسع فلا:نيتسب ناغفألا,ضرا ةيزيلجنإلا:ةموكتلا,تلخد

 عيمج ىف لتاقملا تمحتلاو . عقص لك نم يملاهألا ماق املف دالبلا ىف خسري امانهلاكإو

 ةموكح ترطضاو .عافدلا فقوم فارق زلات افلا زو اوتجلا اازوجع مق اتم اعفأ] دان

 ٍتلطت نأ قيلرتلسا هينج :نويلم نيثالث فلطِدَعِبَو «نيتنلم الط دعب ارتلجا

 ةنس نس قيقا نيتسرازلا يعي ماقأبالم نطيل علو راء موو ا كما ىلعلولا ةيبغف رطقلا

 تكرتو هدالب ةرادإ يف اهقفنيل تاهينجلا نم نييالم ةعبرأ هل مدقت نأو امركم ًاززعم
 كاز 1 ةالنلاكل

 برعلا لئابق ىلعف- ماكحأ ةرورضللو ةرورضلل عضخت امن زيلجنإلا ةموكح
 اودتقيو ةينيدلا مهتيمحو .ةيبرعلا مهتماهش اوركذتي ن :أ اهخئامثو ريصم ىف

 داللبلاا قاازبكت خل نؤذلا ةلسناجنأل ا,اليتاةلعأ ىديأ نم مهدالب اوذقنيل ,نييناغفألاب

 نيدلا نع عافدلاو قوقحلا بلط ىلإ مهوعدن نأ ةنتفلا ن نم سيلو :هاراذأ ورا فروت

 لاصتناطع ى داش ايان نيالا اهماوما لع فولت اضن اقثا عيوطولاو

 0و انجل نم هودع بلاخم جيورخب ةأو .هفرشو هلامو ةيرح نع عفادي نأ تيبلا

 خيراوتو .ثيدحلاو ميدقلا اناوؤأفأ خيراتو ةمأ لك ىف ءقحلا ةاعد اهبلع ىرج ةنس

 ايوتلعميارمللالا مايعرت ل رعلا سهول طق سيخ زبادي زور دييقومفللا عقال

 نأو.مهنم تالظن:الماللك ةموكحلا اعنا نأ .ىلع مهرمأ اوعمجي نا ًاصوصخ نيحالفلاو
 مزاح ةملكلا ذفان السم ًاينطو امكاح الإ عيطن ال نيلئاق دحاو ءادنب مهتاوصأ اوعفري

 لودلا عيمج كلذ ىف اوخرصتسيلو ,ةينطو ةوقب دالبلا ةرادإ ىلع ًارداق ىأرلا
 لإ طولت كتل ناسا ذلا جيمي تناول دليل !ةزذلقيار اجار دق رساله رجل
 نسلجلا خجول يااةكايهلتا ودل سمت طما و رتلاولا دعنا ريق لت «ببطساللإل
 !!هسفن ىزيلج الا

 زيا لا ابيار ةدااوع 2 اة طنيا اويرك الل يلتل سن | نسخ قا هينا مل رانا وبدلا لامع



 !!ًاديهش تومي نأ اشاب قيفوت نم بولطم

 بيرخنل ةلآ هنوذختيو .رصمب مهتكرح ىف اشاب قيفوت نع زيلجنإلا ًاكوتي
 ريخ نم دجوي هاسع امو .هيلإ هنوبسني رش نم نوكي امو .هكلم مدهو .هدالب

 ةلاي الاول ا انابلإ نا ضغياظي سل نط ا يدفاؤ جمودلطتا ل اناوقوتما وحلا رقت
 ىف مهدلعو مهعما ليني وهو .ةينيدلادلوضألا,لافغإ ُهِئلِإ نوبيجيو :ةيمالسإلا

 نيدتلاب رهاظتي امك ةيروصلا ةطلسلا نم هل قب امب .مط دالبلا عوطيو مهدصاقم
 ,مالسإلا نيدب ادقتعم ناكو .هرهاظ قباطي هنطاب ناك نإف .تاولصلا ىلع ةظفاحلاو

 نم هتمذ ًاربتف هيف وه ام هذاقنإ عيطتسي نمل كلملا كرتيو رمألا نع ئحنتي نأ هيلعف

 زهجي نأ هيلعف اذه نكي. ل نافا/ةفزرضت نم ىلع دم تيب قحليإو هقخلي ئذلار اعلا

 الإو .هنطوو هنيد ليبس يلفت توميو .هدهج ىف امب زيلجإلا مواقيو ,هتديقعب

 سماح عناعتاو ماع لأ دق هرطل تضاربت ع هده طولا

 ابتج الاهلي اانا انك نجوا داويو مطل دلل 1و ماكو تاو ناك نالجبإلا
 .يردصملا رطقلا نم ةيصوصخل ا

 دي ىف ًاديص اوعقي ال نأ نيب ربصملا ىلعف يوتلملا هريس ىف اشاب قيفوت ىدامت اذإ
 هييتوسدا اونا مولا قرار طا لاول وخر لا: عاق ان انابيلا هل ابكت قب ةرقلككالا
 .مهنع لفاغب هللا اف الإو مهنيد ضورف مهلع



 ةلكجلا ف نأ نملتسلا قدا رتل ردا طال ع ل دور

 :ىه اهف اهصنب ةيتالا

 (هّللا ىزجعم ريغ مكنأ اوملعاف متيلوت ناو)
 (ميلأ باذعب اورفك نيذلا رشبو)

 .ةيذتلي ماطخب هلم لهأ يبي نم نعلم :هبلق قف رمل هذالب نومي نم نوَلم
 مطعللا دم ةيسسملا هللا قرشا نك وارحم .ةرايد نم كتاجالا نكف نك نوغلك

 نم نوعلم .بارغألا ةملك ءالعإ .هتملك ضفخل قرطلا دهميو .ميظعلا رغصيو .ريغصلا

 لوح ال .ابجع ابجع .هتذل نم اصقان ممتيل .هتمأب ًاراع قحلي نأ هردص ىف جلتخي

 نكقمت ةقحال نييالم ةسمحخو ةقباس نييالم ةسمخ نأ حيحص له .هّللاب الإ ةوق الو

 م ا ماعلا السلا فا تالا حاتفم ىهو .ربصم نم بناجألا

 مب عتمتي ىتح شيعي هنأ نظيأ ,ركنملا اذه ىتأي ىتح كرقي نأ بلقلا ضيرم نظيأ

 نوكي نأ نظأ ال ,ملسم اهمفو ضرألا هجو ىلع ايح قبي هنأ فر ءهأدي بسكت

 ها ذالوفلا نم جاربأ ىف ناك ولو .ءاقبلا نم ظح هل



 2 هدبع دمحمو ىنيسحلا نيردلا لامج

 فيزلا هب زيمتي طسق نازيم عضو كلذ دعب نكمي ىتح نيرظانلا رست ةجهب ناولأ ىف
 اغلا اذذوا ومي حاجا يخليك لاذ ررحلا|إول

 انأزا طنب ريئأو هةريدجدلا ةعايسلا ناخب طع ماين ةانيومملا ركع قخل
 هتاثداحم نمو ,ةيرصملا لاوحألا ىف ةليوط تائداحم مهنيبو هنيب ترج دقو ءاهيف

 ةديرجو (تيزاج لام لابلا) ةديرجك ةيزيلجنإلا دئارجلا ضعب ىف رشن ام ةيديهقلا

 ركذيسو (سهمياتلا) ةديرجو ريشوبال رتسم ريهشلا بئانلا اهررحي يتلا .(تورتلا)
 نوعا ةمم نوفي ةماؤكجلا لاحت وم وباكألا«لدعي نيل هننع قرشا امم ءيش

 ىوحف نم هطبنتسا ام ضعب ىلع انتديرج قأتسو .ًاصوصخ نويرعصملاو ًامومع
 دنا اس زا هةر نر تاق امأ .عهواكفأ طاؤكاجوم:ادكرذأ وزر اه ارؤقأ

 السك دانيل «ةيزيلجإلا"ةيياازحلا نإ واؤ:( قومكتت رش ةراؤللا» ابو )ملل ةتفاكتمل فوط

 نم نييقرشلا عقاوم ىلع مهعيمج فقيو .همهس قرش لك بيصيو .هظح اهنم يرصم
 :ةيازيلجالا ةفوكفللا ازاظنا

 ما نوب وطلاب الا .ةنيزيلظألا هير ازيوراؤ ان وقكتناؤمي ارؤللا|لأش

 نار كايا كب الارتخلا ادب زال ا هيركمل فلج قرع ةعيوما ماس ارك
 داك (ة1يوعحزارص) غيت ديالا داكالف اب ةذةلف ودها وؤلدؤا كارلا ةئاوكطتا رم

 يف ام لثم مهناطوأ ىبحت نم مهيفو ءاليلق الإ نوملسم مهلكو برع موق نييرعصصملا نإ
 يف هفلاخي نم ةطلسل عوضخلا ىلإ ليملا مهنم دحأ لابب رطخي الف ,يزيلجنإلا بعشلا

 اذه روصتي نأ ممألا عئابطب ملع ىلع وهو دروللا ةريضحل حصي الو .سنجلاو نيدلا

 نأو ,رصم راطقأ ىف ةماع ةلاهجلا نأ ركنت له ريزولا لاقف ,نييرصملا ىف ليملا
 ل فلا كول 500006 يطال مكانا زف ىنح أل ةوكابللا: قلي ىونت هي طفإكلا

 نوا4 عيل هلع قللت, ذحت خيتشلا نتج اف لليل هلمألا ف _نوكيراغإ »كن اذا اتطاس

 ةيالو نم ةرفنلا نإ لوا :لاقؤ انقر كلا وومح عيستوأأو ,نيدلا هضرف ام ءادأ ف

 انلمؤ ديلا ساتحهتجا ىليلو قاهلا يطلق ىف خدوأ اذن ىةظطلسل عبطلا بغت ىقجألا



 مهراكفأ هذهو زيلجنالا لاجر ءالؤه

 ةفداصم عم جازملا ف فعض نم انسم ام ةرورضل ًامايأ ةديرجلا رودص رخأت

 عم انثأ الإ .عناملا لاوز ىلع هّلل دمحلاو .مايألا هذه ةيسنرفلا دالبلا يف ءاوهلا ةءادر

 .نيملسملا قوقح نع ةعفادملا ىف هب اننق ىذلا لمعلا نم بجاولا ءادأ ىف رصقن مل كلذ

 اناا رأل او عبا وسلا ل انند رول م هيلاعأ انعبطو لمحل | ذه طلال ءركيشا ابونا تلك ديف

 .اهمف نيكلاسلا ةرمز ىف ثعبن ناو ليبسلا هذه يف تومن

 ةباجإ ندنل ىلإ (ةديرجلا هذه لوألا ررحلا) هدبع دمحم خيشلا بهذي نأ انيأر
 حلاصم ةياعر يف ,ةينلا قدص مهمف لمي نمو ءانتلمل ريخلا مهنم ىجري نم ةوعدل

 ةيسايسلا خاخفلا بصانم تشكتسيلو .ةيزيلجنإلا ةسايسلا لاجر:نِم نيملسملا

 ةزايوتغأ ريفيو هلل تس العا ا رومنكير زيها بتم تظقسدلإ (قؤعتل ده مم انفرزإلا

 ثلث تمهتلا ام دعب ىتلا عماطملا كلت .اهاهتنم كردي ال ىتلا ةيزيلجنإلا عماطملا

 الو .هعم رزج ال دم ىف لزت مل كالمتسالاو حتفلاب ضرألا ةرك تقوطو ةنوكسملا

 ًارطق اوغاسأ املكو ملاعلا كلام عالتب ال ديدش مهن ىف ايناطيرب ةموكح لاجر لازي
 .لاوقألا نوضغو راكفألا ءانثا نم دصاقملا ايافخ علطتسيلو .رخآ هيلإ اوبلط

 نونكمتي فيك نيبتيو .نيولتلا ىف نييسايسلا كئلوأ نيب ةفولأملا قرطلا ىلع فقيلو

 تائيسلا راهظإو اهلإ رظان لك اهركنتسي ةئيدر تافص يف لامعألا نساحم زاربإ نم



 عال دبع دمحو قيسقللا نينلا كا

 ,ةئاسلا تاناويحلا ةجرد ىف ؛ةيرصملا ةمألاو ,ةيقرشلا ممألا نأ نودقتعي (باوصلا

 نم اهل سيلو .ةيداملا ةعيبطلا لعاوفو .عوجلا نم الإ ماتت ال ,ةيعارلا باودلاو

 موقت هب ام الإ اهنوئش نم فرعت الو ,ةيندبلا تالاعفنالا نم عون الإ ساسحالا
 اسر لمع اى نا اهمية دو اهلعي لماعلاو ءايبكلز كفن تنال جايح

 اب هلق نقرقي قلل نيلتار ب كينمت اهنا ءايازسقار ام ايطالي رع ها يسم حن لارا
 لاخلا فاشل ياو قار اعلا ايدعا اليل انس ملا ناك نإ ور اه ءاس عر اه ةرنع

 :ةوودم تناك اوال ناجع اة دال ينزع لوا تا  اهص خل املا ع كر رف

 ينم نوكت ةلماعم ىاف'ءاييلع نوطلشتلا ىلا فال راف ,ةيريظفإل اتركم لاح
 اذهو ,نولماعي اذكهو .ىلب «عترلا تان نع نعل ار هليتائلم اك رالإ اذ

 نا نان قرع ناسل حصفأب دهشي «ةيدنهلا دالبلا ىف مهفرصت

 انو امل كا ال ١ انارب اعه دش يول جفا دق رع نيرا دلل كل ون الق

 نح كاداب يعل مهتناكمو ,يناسنإلا مهفرش ظفح ىف مهحاررات مهلاومأ اولدبيو

 نورظني اك الا وبعلا و اظش جل وقت وعي مهول طلقت وو ةيد دا ]15 درع

 رن نا تيما ا سعال دوي هوو سيحل ف ا

 نأ امإو ءريسعب مهيلع وه امو نيرمألا فررشأ اذهو مهنم ةكرح نآلإ نورظتني

 تفريش ميتمرأ ربعياو من اهإلا :ةيلج وعلخي وب ,ةيناسنالا  نصئاصتللا عي نع ا وحلت
 ,اهظوظح ىف تاناويحلا اومساقيلو ,مهقانعأ ىلع ةيدوبعلا فان اولمحيلو .برعلا

 اي لايك داو نيرمألا ردك اذهو ءميض لك اولبقيلو «ةلذ لكل اودعتسيلو

 نحلل عوز وردك سنس سال( ناشر ص و ضرع ل اا

 هّلل انإو ,نيلاضلا نم مقتنم ,لدعلا ىلع رويغ .هنيد ىلع رويغ هلل نإ نيو ًاموق

 ول ندب ناو



 قئثولا ةورعلا رف

 ارااليرلا ب لزليق ك1 ملل ممل رتيقأب ىف مع وقاتل يانا يسمو قفاالجملاو
 اهئاتخيملدلا/ نأ ًايتاثاو نى ةيناطاوأ نع ناقد اافلامبنم هوقدباك ام اوسنت 0

 اهروصتي يتلا ةجردلا ىلإ لهج لا نم نولصي ال اودجو ةجرد يأ ىللعو اوناك

 تاير وبرضي ملعلا: مهت وفي دل «نوبتكي ةلوزؤ وأ ر قلل موا: للنم نيثمالا نافل ويزوولا

 يف مهل نأو هيف مهيفلاحن اونيدي ال نأ مهدنع اهرهظأ نمو اهالجأ نمو ,نيدلا
 نأو ةيئادتبإللا مولعلا:ماقم موقناام.مهدجابسم'ىف:ظاعولا ظعاومو ةيعمجلا بظخلا

 ثدحيو مهقفاوي ال نمل عوضخلا نم مهرذحي ةينيدلا حئاصنلا نم هنوقلتي ام عيمج

 ممالا يئاحس نع همم ةيطجبما ال اميناتتل الا ةنيعتلا تاساتاحالا قم 5

 كلذ يف عدوأ ام قئاقد نومهفيو يبرعلا ناسللاب نوقطني نيذلا نييرصصملا ًاصوصخ
 اهفاةتتلدتتنا نق ىلع: دلل نم زمزم قضم لضررأ. نأ املاثزو !طكتيادين اسل ىغَو ناسلللا
 يديم. نك ذخللو ءايوروأ ةالب: ىف ةةوجرم وهتامروح ىلع ةزيدلا#تادآلاو مولعلا

 نوئراق اهيف نوكي نأ نم ةريغصلا ىرقلا نم ةيرق ولخت الو .هردق ىلع اهنم ًابيصن
 ىبتسي ًازقس.مل نمو:ةةيبرعلا:دئارجلا مهيلإ:اهلص وت ةيطوجعلا رابجألاو ,نوبثاك

 ةينطو ةبحم .ينيدلا ديلقتلاو ىعيبطلا روعشلا ىلإ اوفاضأ اذهبف :نيئراقلا نم رابخألا
 رئاسس كلذ: ىتف نوفلاخي مهنظأ:الو :نالوألا ناليملا اهب ىوق ىمحعلا بيذهتلا اهؤشتم
 ها ممألا

 ةلهلا زنا عليلعالا تالا نابأكيسغلا هايم ينط فايكد أل لضاقلعلا ىبأ

 لك ,ةيزيلجنإلا ةموكحلا لاجر دنع نييقرشلا ةلزنم مهنم دحاو لك ىريل .ءايندألا
 الح ةنع اوهام ووجع دعت اتنالم اكل را ذيوراقت قبل ةقرفماو ةلداسنإ لكش وذ

 خاب زالة[ نظير ةيايالج الا ةييرحملا ايفو, ناوتكنت هاو رريللا ننهي ةيحلفلا نيونطلا

 لعلة لاما ل كن اريعع فال تار ول ءأشا دححل (عهيفرصمل والم يعا نطلع ملا وع

 نيب الو ءبيرقلاو بيرغلا نيب هيف نوزيمي ال ءلهجلا نم ضيضح ىف فاي ,يناسنإ

 اموهقإ يديه راف اطراملالا نال محل نةليفحلا اة[ لع نايلي اة كلاب وسلا



 3 لع ةقغوا جيشا لالا نانع

 امل ,ةلطاب ىوعدب هوعلخ «ادورب اجار» عم ةديعب ريغ ةدم نم اولعف اك اذه
 هلااوبنطتللا مث ةمقلئالع حقل ازيعتف ناو (ةللبااوماهأو «ةودلاو *ةزيصتلا "طيف افلح ا

 ةدايق اوملتساو ؛ةكلامم ةرادإ اولوتو .هتنازخ عيمج ىلع مهيديأ اوعضوف .ءايصوأ

 ةلادتعلا اهيا تحماذس نكبر كش > لو زكاة لبا لي تسأل ادلإ؛هل "ولين دلو ,هركادتع

 ةبحملا ثعابب الإ هيلإ اوقاسي ملو ,ماظنلا ريرقتو ةحارلا ظفحو .حالصإلاو
 ءاقبتسا يف قحلا مهو معن .«ءاليتسالاو كلقلا مسا كانه ركذي الو» صالخإلاو

 امنإو ,ءامسالا هيلع تلد امب نولابي ال نييقرشلا ءارما نإف ءرخا نع توكسلاو ءمسا
 !!باقلألا ةماخضو ظافلألا ةنطنط مهمه

 هبقل هل قبو ,هقوقح عيمج نم درجو .هلامو هكلم قرشلا ريمألا بلس اذإ

 ةلخ هذه .هنم بلس امع لوهذ ىفو .هل قب ام ةذل نم ةركس ىف وهف .هبقل قحاولو

 ام دعب ,ءامسألا هذه ظفحب مهنيعأ نورقي ال ملف قرش ريمأ لك ىف زيلجنإلا اهفرع
 عزغب .ءارمألا بولق جاعزإل زيلجنإلا لاجر وعدي عاد ىأو ءاهيناعم نع تدرج
 بجوا .قرشلا ريمالا هيف نجسي .نيصح نصح مخضلا بقللا نإ ,باقلالا هذه

 قرشملا ءارمأ شعيلف .ضرألاو تاومسلا اهضرع ةنج هنظي وهو .هيف قلي قيمع

 مهمدخ نيب مط لاقي نأ دجلا نم مهفكيو ,مهئامسأ ةداعسو .مهباقلأ ميعنب نيعتمتم
 ىويدخ» «بحاص اجار» «بحاص باون» مهرئاود لخاد ىف ,مهتصاخو
 ,حيسف كلم ىلإ ريشت تناك باقلالا هذه «هاتلجخاو .«بحاص ناطلس» «بحاص

 ءارمأ سوفن تباط فيكف .ىلاوعلا مشلا اط عضخت ةوطسو ,ةيوق ةكوشو .خئاش دحبو

 .مشحلاو مدخلا ىلع ةطلس الإ اهانعم نم قبي مل ,فرش لك نم ةيراع اهطوبقب قرشملا

 :عطاقألا ةادنحز اثه اارقفاو وادب لبنا ايلف هعأالطو

 ةعدخلا ةعانص ىف مهرهمأو ,ةليحلا نف يف ةيزيلجنإلا ةموكحلا لاجر قدأ نم
 .اهبابرأ نم كالمألا بلسل لئاسولا عارتخا ىف مهقذحأو ,قافنلا ىف اعاب مطوطأو

 كج اذه ناك !(كاواؤي كموؤت) 'ءزعحلا فووللا«كلذل قيمته 91ذهممةيطؤبنمأو



 ديدجلا رصم مكاح كورب ثرون دروللا

 مهليلذتو دنطا كلمت ىف زيلجنإلا كلاسم نايب ىلع انتدي رج ىف انيتأ ام ًاريثك

 نيحتافلا ريس هباشت ال دالبلا حاتتفا ىف ةيزيلجنإلا ةموكحلا ةريس كاان ركن كيل اقكل

 ىلع اوبلغتي ىتح ,نولتقيو نولتقيف .راطقألا ىلع مهلجرو مهليخب نوفحزي نيذلا
 الو ,ةريزغ ءامذ كف الب ملاعلا ثلث وحن اوكلم زيلجتالا نأ انلقو :نودبري: نم
 دوسأ دلب لك يف نولخدي .ةليحلا حالسب اوكلمام اوكلم انو «ةرفاو نالوا فارم

 هيلا ديف ذاادلا وغلا ول قلقا حرستا رو ون ا االيع اذى أ كاؤلجلا ى ابهر اذط
 اودارأ اذإ زيلجنالا نأب ًارارم انيدان .ماظنلل نيموقم ,ةحارلل نيبلاط .نيحصان

 يف هدوجو نأو .ريصب قذاح لجر هب مئاقلا نأ اوأرو ,نييقرشلل كلم يف لخدتلا

 اوذشفي نأ انناف هيلع نفياوشتلا نإ اوراانا:ةْؤادضعي ام ّكإ هزي قطني كلملا
 هاا لك الفرا لع الحلا "اوه طيوجأ ةاق انقل /اديلكا و طينراو عار ا كاولقا ةللع

 عم اوقفتي وأ ءرمألا ىف لوخدلل ةليسو كلذ ىف اودجيل كلملا بلطو نايصعلاب
 2 ايبص امإو ,قمحأ افيعض امإ هلدب نوبصني مث .ةطلسلا بحاص علخ ىلع ءارزولا
 هل ةهدصاقمغولب نم اونكمتيل هبةزاقأ وأ كيايلاارءانبأ يه انإ هسا هبي

 ,قئاع الو عنامم الب ,ةريصق ةدم ىف ةليوطلا ةفاسملا اوعطقيو همساب مهتاياغ اوغلبيو

 .لمعلا ةيادب ىف اولمع ام ىلع .رجألا ليزج مهتباصإ عم



 اا هدبع دمحمو ىيسحلا اعدل الان

 انتانيرأب ون العيان قل !اهظلزإ قا وهجمل زلاونالو المعلا هاذاع هه ىتبلعلا هللا شاعلابو
 ىبرع وهالو ,هنطو ىلع ىمتحيف ىرصم وهالو .هنيد ىلع راغيف ملسم وهال لجر

 صقنت ال ةدل ىرصملا.رطقلا ىف ةطلش: لاني قيرطلا اذهبو««هسسنج ىلع ةزفنلا هدخأتف
 .ةيزيلجنإلا ةموكحلا لظ تحت .لزعلا نم نامأ ىف نوكيو ؛هرمع نم قابلا نع

 ملام ةن اق اهيح سجنا هن الو دييؤكت ويل ] طالب لامي علا لكلا هرم ال زمانه

 كاوون» نم مهمل ثرقأو نييااصملا لاح فزعأ وه نم الإ هب موقيا:ال ريم ىف ارمأللا

 نيسان طك ذخلن إو, ةيللا وا هيلخل ىو انين لعمتوبا 81 تاظلل اةنرويلا يدعو

 ىقيةعقارولا (هيدللل) كلام: ىلع: ايجارا خاك. كابتن تريجن):نإ «نينريتعمللاةةيلك هلاغأ

 وهتواغلتعسارع )هيلا نلءوج كللثاااذؤ امال [ىلح تطل جل الغوطر وم (زيي ةريفطنا يحي
 |لف نيينثولا نوناق قبط ىلع (كنس تجوس) هقيقش ىلوتو تام مث ةكلملا نم هدلو
 كذبا ودك للنواب او هلك شتاابإ !اهمع وطاف ءاتكاست( "ا يعل رقع

 (كنس تجوس) نم بلطف .هتموكح لاجر نم هلاثمأ نيب فولأملا د اهيضارأ

 نياوق فروع لو ةيراجي نس ادلو ناكو (كتس لا رف هيخا كل
 تا ! عنمت املف .ىح رارحألا ءانبأ نم مادام « ءامذلا ءاجا كلذ كوس ها

 تيرم ام دعب اريج د رولا مكح لولا بصقلا ىوناق لسا نايس كلا

 تيب ىف ناكام عيمج بهنو (كلملا ةجوز اهنوكل) دالبلا كلت ةكلم تناك ىتلا هتجوز

 ناك رولا (تاكيعنأ) ةعذقلا تبافلخلا ورمتعلا رهاوملا ور, فجتلااو نيام م كلما

 تاتا ل سنس نر كين اك كلل | ملمع ناك تطل ا
 يضر طاع كابالا لرقا ةريصق هدم دعب ورا كاتس لابوك هر لع علا

 قلنا ياربأ نيش عمو الطب ( لينا اوي ليلا نوكيا را نإ ايس ىلا ا

 لايعأي وم مدع لوطي املا ل اثينا ذه .مهفوط نيزم وملقأ ىانلا بت اوبرزلا نر صورتعر

 نضل فو تس
 ول هنأو ءملاظلا وه هدحو كورب ثرون نأ نَظ عولخلا (كنس تجوس) نأ 93



 قولا ةورعلا علت

 برخ مك .دادولاو ةبحلا سوك ىف ,باذعلا رم هيلاهأ قاذأف دنهلا يف امكاح عرابلا
 ىكبي هتائيس جيم ىف وهو ٠ ءاويازع لذأو 57 ضفخ مكو شور بلقو كا

 همهت ىزيلجنا لوا ىننا لوقيو .نييدنطلا ىلع ةمحرملا عاوهد بكسيو .ةقفشلا ءاكب

 مهيلع دوعي ايف ىعسلاو ,دونهلا ةبحمب زيلجنالا نيب ديحو ىنناو .دنطا لها ةهافر
 اامالقلا كل مهج مك ماؤيا لم ىف ثريص# كنك نإ اللا نفعتبلا اونأوإةحاجتلل «مئالصلاب
 هاوح امب تطحا الو :ىنومتفرع ام مويلا ىلإ مكنإ هافسأاو هلوقب نييدنطا ىف ىدانيو
 قافنلا يف هنودو» هظعو ىف قذاحلا نهاكلا وه اذه .مكل ريخلا ةدارإ نم ,يريمض
 ا«/+الإوبالا ىف نيقفانملا سار لولى ني هلا

 ,ركملا هوجوب هتفرعمو .هتعارب ىف هردق تفرع ةيزيلجنإلا ةموكحلا نإ
 مهئاوهأو مهوقع ىف فرصتلا تايفيكب هملع ةعسو .نييقرشلا لاوجأب هتربخو
 ف يع قدلصتل هيريبكج هد تف لتعاق و نوارعشي الصامل اد يلخا ىه رو
 اهملإ هلاسرإ ىلع تمزعو .رصم ىلإ هثعبت نأ تررق اذه لجأل ,نيملسملا ةاداعم
 ةناطف عربصت يقع ا داخل اندعل احمل نظن, الو ركل وي امشي داتا دب زامل و نم اي وقم
 راع مهسقنأ ىلع نويرصملا ىضرو ؛حاجنلا هل ىنست ناف ,مطوقع ذخاتاو نيعرصملا
 .هلامعأ عج ف ةلآ اشاب قيفوت لامعتساب الإ نوكي الف ءميضلا ةمصوو .لذلا

 ,ةيماسلا رماوألا هنقلي ,ةيزيلجنإلا ةموكحلا كلم ىف رصم لاخدإل همدختسي
 حتفو مهاوخإ لتقل نييرصملا قوسو هدالب لهأ ليلذتل .ةينسلا تادارإلا همهليو
 نيكيش»نم ديرياام هلآ < ,نإف اف ,ةيزيلجنالا ةموكحلل اهيف ةطلسلا رارقإو ةرئاثلا دالبلا

 قيفوت علخ ىلإ دمع مهعابط اهنم رفنت ةموكحب ءاضرلل نييرصملا بيرقتو نتفلا
 تاما دا م ًاريغص ًادلو هنوكل سابع هنبإ ةيلوت 5000
 اشاب رابون لعجو «مهضارغأ تقفاو اذإ اهنومرتحي» ةيناطلسلا تانامرفلا ىلإ كلذ
 تحت دنهلا يف قبت يتلا كلاملا ىف مهفرط نم زيلجنإلا هنيعي ريزو داويربلاوفل انا ديد
 «ةيزيلجنالا ةموكحلان م رمأب الإ هلزع زوجي الو دشرلا مهيف فرعي ال نيذلا ءارمألا ءامسأ



 !!ددكت

 مهبلغأ ناك ندنل ىف ةسايسلا بابرأ ثداحي هدبع دمحم خيشلا ناك امدنع
 ةقاعتم ارا بخلأ اهب يصل كابا ىلإ نارمخ قيدفلا هايثلا زوما اع ريك كايرو

 ا ؛قيقحلا ىرصملا بعشلا نع مهدعب نع ملعن امل ,رابتعالا لح اهلحن ال انكل اهب
 :كراكنا يصيد سعش نيملل ىلا لاا رلعا نسال عوج تصل رنج درر قرا وكلم عل

 ناؤقيليزامإو هيجعادادساو وهئاز ما 11ه و كنالراصملا لاول الإ رق يكتم ابل

 نفترق هك فلا سيفعل هايكاش؟ كيندال عازم نش فم حلا راس

 .(تيزاج لام لابلا) ةديرج ىنعملا اذه ىلإ تراشا دقو ءامومع رصصم يلاها راكفا



 قولا ةورعلا ع

 نم ءاجف ًافاصنإ اهنم فداصيو الدع اهيدل دجي ندنل ىف ايلعلا ةموكحلل هرمأ عفر
 سي لاي دي الف حتما د ولاقلا اذان ةكركلا ديل هلاطج .دوغت كارت اهم دم

 ةدملا هذه لالخ ىفو ,ناودعلا ىف ولغلاو .قوقحلا بلس ىلع ةبلأتم ءارآلاو ,ةقفاوتم
 ال ,ني ديلا رفص حبصأ ىتح .هملاظ عم ةعفارملاو ,هقحب ةبلاطملا ىف هدنع ناكام لك قفنأ

 هعفر نم هل ناكام عم ظحلا ءىسلا كلملا اذه ءافصنم هل دجي الو .هموي توق كلمي

 نآلا هارت .ةنس فلآ وحن نم .نيمدقألا هدادجأ ىلإ كلملا ىف هبسن عافتراو .نأشلا

 دروللا همرتحا ىذلا اذه ءاليلذ اريقح بايثلا ثر ابوروا دالب ىف عوجلا نم روضتي

 ىذلا حالصإلا وه اذهو رصم هب ىمرت نأ ارقلجنا ةموكح ديرت ىذلا كورب ثرون
 دوعوب انناميإ ةوقو ءنييرصصملا ىف انلمأو نيملسملا ىف انّواجر نكل ءاهيف هءارجإ دصقي
 عكا هقالك اذكم لع كونا بلاتر وتل ويضم | ين دارونلا هيكل اننلا تانضو هللا

 اذه ةبيخب انرشبي اذه لك ءربصم نع عافدلل ةيناغعلا ةلودلا رارطضاو .ةيزيلجنإلا

 :نينمللملا ا رك يديم دلل وزى نيصق فيدال



 غ١ هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامج

 ثحبلا ناكو ءايسور ةلود ريزو سريج ىد ويسم امهب قحلو عاتجالا ةدم تلاطو

 ىف اسنرف ريفس ليسروك ويسم رفس كلذ بقع مث ,ندنل رقؤم دعب لودلاب ملأ اهف
 اديب ةكرابشي ةةيوياالاةدعازملا لزق علو نك كراس ةااال مااا اذ رملإ كيلر
 ةبيلح ,دعبا#ءاظعلا.ءازازولا الو: نيب ,ةيلاتتملا كارايولا.هذهف +(اًرححا :دضقما ريفسلا

 ناميزلا اهنسكيي ةقياظعال ومأ يقطا نفل دتاطب وكنا ليم ااا وبابا لاه اناملا سفنج رقما
 ىف ريزو نييعت وهو ايناملا لود نم ردص ىذلا ديدجلا رمألا ىلإ اذه بيرق نع

 لا ا وبعمل ام افا طكوا !ي) ,ةجراظتر لال ضع ا اقوي ل زا انزل جل سل اةىزعللا
 ازوضم) اجذتاولاشلا ةدتع الزيقينيقل واذلا!ءانقل ناك ل لو | يسال, كجداقلانيعوتطلا

 ليجبتلا ةياغ هلينو .ةيسورلا ةلودلا ىلإ ةيسرافلا ةلودلا نم ايصوصخ اريفس ناخ

 .ميركتلاو

 نإ .زيلجنإلا ةلود ىلع ضقنتس ىربك ةبيصم بيغلا نيمك ىف نا انئبني اذه لك

 احط عج طبق هيلا رع القواقع راو زال لاما قسلاوا تيبس نحل هع اذكفالا

 ةنوحشم ىهو الإ ةيسور وااةنيتخوف وأ ةياواشن 1 ةيناملا ةديرج ىرت ال اذهو

 هينا .«نيلج اللا ةيلوكتل ةبقا عاام وشع افجي لا ىلا للا ور داس ويمسللالإ
 هضم مشل, لارا جافا وتعيلا ىايقتلا ١ توياعلا مالم زهطكا نأ مال طلاب اقل انلخيب

 اهنوميسيو ًاناودعو ايغب ممألا قوقح نومضهيو «ةليغ ملاعلا كلامم نوبلسيو
 انما فدالا هتلن اخت يلعا تسال رحل للطأ ايكو را دوا ابان ااا انع

 امإ ؛طباخلا ةكرح لاوهألا هذه ىف مهو ؛بناج لك نم ليولا ةيراض مهيلع ترآزو
 رصم كالتمال لئاسولا لابحب نوقلعتسو بنسب لا واع يلخ يدل ليتني طا للاب

 56 رصم ىلإ نابهذي ىرهدلا ءناخ هللا عيمج و كورب ثرون دروللا ءنادوسلاو

 نم لانام دعب ىلسلو نأو ,ةيزيلجنالا ةموكحلا ءالو ىلع رطاوخلا عيمجو .بولقلا

 كلت لثمب رخآ ًاحتف حتفي نأ ىلع مزع ,ريبكلا لتلا ىف ريناندلا فريصب تيصلا نسح
 :هنيارنكا انقلب ناظلناب از نانا فاونت العشار ادرولسل يق رطل اتلز يكل ري ةليدللا



 زينا دلا ةلظ اعل

 زيلجنالا لاغيإ نم اهسمي ام ىلإ :مايأألا هذه ىف ةيبوروألا لودلا راكفأ تبهنت
 اهلع دسيو 1 سافنأ دمخي امل ةيقرشملا مهامعأ ىف مهرفظ و ,مهعمط ىف

 مدق عضوم قبي مل ؛هيلإ نوحمطي ام ىلإ مهريس ىف زيلجنإلا حجن ولو ,ةراجتلا باوبأ
 اهتشيعم ماوق ىلا ابوروأ راطقأ بلاغ ىف رقفلا برضيف ,ةيبوروألا ةراجتلل

 سوفنب هتيادب ل عزف اذه ءاهتاجاح نع اذه دعب زجعتل لودلا نآو:,ةراختلا
 ةعباتتملا تاناهإلا نم اهرطاوخ شدخام هيلع دازو .ةعيبطلا ةحيص نم لودلا
 ,ةناتسأألا ىف رتات لودلا تكرت ىتلا ىه ارقلجنا ةلود .زيلجنإلا رورغ نم اهب ةقحاللا
 لودلا تعد يتلا ىه ةلودلا هده هير دكسالا هيد لع ناريعلا قدلطإ اك تاو
 لودلا اهيجت مل الف .اهيف اهقوقحب ةفرتعم ءرصم ةلأسم ىف ةلوادملل رّمتؤم ىلإ ماظعلا
 تمزعو .مهب ةيلابم ريغ اطاعأ ىف تقلطناو ؛مهباون تفر ؛لطابلا اهبلطم ىلإ
 .رصم ىلإ دحاو نا ىف ؛.(ىلسلو لارنجلاو) .(كورب ثرون دروللا) لاسرإ ىلع

 ةرطابالا عاّتجا ىلع ثعاوبلا مظعأ نم راصو ؛لودلا رطاوخ كرح هلك اذه
 هذه .مهنيب ةلوادملا عوضوم نأ تدكأو .دئارجلا تآبنأ امك ربمتبس رهش ىف ثالثلا
 رات و ان بو: ةيساي انا هاوذن لاذ: قزاؤنر وا ةنيأره,:تناكبقل اكذلاهذُف :ةمهملا ةلاسملا

 ,ةظرالسبأ عم نرربلا دم ةيكونلاك ةخلؤكلا قلت ملال لعلا اضياو هلالي راما بلقنوبلا



 3 ةدبع دمحمو قيسحلا نيدلا لاب

 :لودلاب رئاش نع ازتلجا دارقناو نيبنافألا | ناجح عم ,ريصم ىف مهن تير ع ا راحاو

 ,نيينادوسلاو نييرصصملا نمو .قرشلا ىف نيملسملا عيمج نم ًاراصنأ مهل اودجول

 اوداعألو ءايسورلا برج مايأ,ةناكملا نم.هودقف ام اوعجيرتساو ءزيلجن الا اومغرألو

 ناف مهتمدخلال زيلجنالا ةمدصل ىناهعلا شيجلا قاسي نأ ىشيتي دكه نك وزلا مهترع

 !!مالسلا مالسالا ىلعو افعلا ايندلا ىلعف ,ةيناهعلا ةلودلا لعفت مل

 الإ نودصقي ال زيلجنالا نا برعلاو نيحالفلا نم نويرصملا ملعيلو

 قانعأ ىلع عضوي لذلل رين لوأو ءاقرألا مدختسي امك مهمادختساو مهدابعتسا
 مهضعب نوكي ال نأو ؛مهباقر نم ودعلا نيكمت ىف ةلآ اونوكي الأ مهيلعف .مهئارمأ
 نمو «نادوسلا ىف عالقلا نوظفحي نيذلا نم بجع ىفل انإ هللا رمعل ,مهبقاب ديصلاخف
 نإ ىلب .نومدخي ةمأ ىأ نوملعي له .نيينادوسلا ةلتاقمل نوفحزي نيذلا نييرصصملا
 نادوسلا ىف عالقلا ةامح نأو ,ةشبحلل اهملست ىتح اهيلع تظفاح السك ةيماح

 هذه ىرن نأ بحن انك معن ءاوعاطتسا نإ زيلجنالا داوقل اهوملسي ىتح اهنوظفحي

 مويلا امأ ةيبنجا ةلود فرصت ىف اونوكي مل اذإ نكل ,ةيرصملا ركاسعلا نم ةماهشلا
 هسفن هل حمست ناميالا نم ةرذ هبلق ىف ًاصخش نظأ الدّللاو .هنيعب راعلا وه مهتابتف

 الف ءاوعسي نأ مهب نظلاو ,مهرايد نم مهودع جارخإ ىف اوعسي مل ناف لمعلا اذهب

 ىفروهتم ةفلفج ةكرخب نأ نويررملا, ماسي الا ناهكلق ىر هت دع ايسر ع ارونكي ناورلقل
 اذهر نم هه ذاعتال ايي ووكتو لودلا لخدت كلت تق ولارا ده ىنيلجالا ةض راو

 .اولمعيلو كلذ اوملعيلف مهماظع نم مشب ىتح مهموحل لكأب ىنتكي ال ىذلا ودعلا
 .نيلماعلا رجأ عيضي ال هّللاو
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 نينالالغإلا نالئغإ نا دع اتي رصإملا ةموكيملا انجبال قومسي اع وجأ.ةهج لزج ااذعو
 مفتي المحل اويرزقتل,ةلمسو ,كلذ ىف اودجيل..ةثاؤكمللا تاففنب 'مايقلا:[رع.رجعلاةراجشإو
 ىف اولاث مهتأ .ةكلمملا نوئشب دادبتسالاو نيدلا ةدئاف ضيفختو ,يرصملا"رطقلا ىلع

 ءامد هب اونقحف .ىبارع نايصعب ايناطلس انامرف ةيناغعلا ةلودلا نم ةيرصملا برحلا

 ليك وقع نياوتفوأد دواوعللا ىعسب مويلاو بطاؤما رم اولتكنا وناظك ءمطاجر

 ىلإ تتاعردمز طال لاسر لع هلماظايلي ىلاعلا بابل ادلع ةلذاكلا هتاتاقإروإةةييؤقوعلا

 نامرفلا لدب اذه نوكيل رمحألا رحبلا لحاوس ىلإ شيج قوسو .ةيردنكسإلا
 مهو نوفلحيو .نادوسلاو رصم ىلع طلستلاب زيلجنإلا زوفيو .دمحأ دمحم نايصعب
 تلج اذإ:قمن.(ىمت اقوقحااوقبأ (له) ناطلالااىزقكاب درب الااج [خا وقول اةاكلا

 سوؤرلا زهب مهوباجاو نجلا رهظ نييناهعلل اوبلق ,ىناهعلا ملعلا لظ تحن مهمادقأ

 الف .ةيناث ةرم زيلجنإلا دوعوب رتغت ةيناتعلا ةلودلا 3 عرطن الو كانا ةلقكو

 هفالخأ ىف تقاذو :دعولا ةوالح مهتم تبرج دقو نيت رخج نم :نمؤملا.غدلب
 .ريقحتلا تارارمو ,ةناهإلا تاضاضم

 .اهحلاصم نوصل لودلا رئاس عم قفتت نأ ةينامعلا ةلودلل ئئستي.تقو اذه معن
 اويجابت اظلررررةعماركاج لإر :ييالال ا علب ىااض هلا راجل اهيفمأر رمال اير طعما
 ديل اسلم نعال د اريئاسلاا نا صوخ هيرو يقيس 1( هع ابل هع رعلا ا ةيعرةبساف

 يضارألا ىف اوفرصت زيلجنالا نأ ةيناثعلا ةلودلا ىلع فخب مل ءاهريغ هيف اهكرشب
 قرشلا نادوسلا نم اهظع امسق اوبهو ءاهتروشم الب نيكلاملا فرصت ةيرصملا

 ءاليتسالا ىلإ اوعزن :نادوسلا ىملسمو نييشبحلا نيب ةيبيلص ابرح اوراثأو ةشبحلل
 قثت هجو يا ىلعف ؛ىلاعلا بابلا نذإب اذه نم ءيش ناك له ءربربو ررهو عليز ىلع

 ولاة ةعرارامو اينو اعلاه ءاقأ تااإو  كيارع اسد ليك امور لا تلج انلتلاودلا
 زاجحلا ىف رومأب بيرق نع عمسنسف رصم ةلأسم ىف زيلجنالا عم ةلودلا تلهاست

 ةتباث ةميزعب نويناهعلا مدقأ ول امأ ,زيلجنالا سئاسد نم اهلكو دادغبو نمبلاو ايروسو
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 نم ةريثك نييالمب نولصتي مهو ملا مهكلم لاوزب داؤفلا خور مهام دحاو

 ليم ىلثع اهيادام ةلللسلا أ اك طاوله ديو رألاممتو لير عر انا ا ةالبملا

 . نص اهطإ طوب وسلا قاؤطلت نايراهقو وين قا قاوعلازءادامأل

 دي راس اطع ا ىلا ايه دق قفا نال ابيع تل يدر واكأل اهيوعح

 سسقلا اولمحو يمالسإلا داقتعالا نيهوتل ةليسو لكب ناوعبشتي, | ؤهفطف ةقانيطلااو

 ةنايدلا ىف نعطلاب ةوشحم لئاسرلا رشنو بتكلا بتك ىلع نييناحورلا ءاسؤرلاو

 ضلال ولسا رستم امل هيفعاصاةبايشللاو متشلاب ةمعفم ,ةيمالسإلا

 ضرا ىلع مهقي نا ةريغ ىذل هعم نكمي الو ,عابطلا هنم رفنت ام ءعينشلا لمعلا اذه
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 نيدتلا ىلع مهلمحو .نيملسملا دئاقع نيهوت الإ كلذب مهدصق امو ءميظعلا كفألا

 ىلع ةشيعملا لبس قييضت ىف اوذخا ةهج نمو .ةهج نم اذه .زيلجنإلا بهذمب

 هلمايب ىلع اوبرضضف .هجو لك نم ؛مهب رارضإلاو مهملع ةأطولا ديدشتو .نيملسملا

 ىلإ مهئامظعو مهئاملع اوفنو ,سرادملاو دجاسملا فاقوأ اوبلسو ,ةماعلا لامعألا ىف
 اف. وألا مهدفت ال1 نإإ ةليشولا ذهب مهذيفت نأ ءاجرا (نالفلق) ىن(نامودنأ):رئاوج

 هضرف اع اولهذي ىتح مهدئاقعب لهجلا ر اوغأ ىف مهطاقساب .مهيدننج/ناطلدملازز

 ملفلغ لاطاو:لالوأالا هليل: ىف نب نمانملا ماكل كئلوأ لمأ باخ الف :مهملع هللا

 انين مضاف اقل] املا, ةلاوإ قياما ةاريبدع اذا عيزز جلذاعلا عقم قد اقع تلازاف وربك

 كاليبملاةبسالذ ,ةنياهيمأ سيميف لاوس الا وولقانع هليل لي شع جحر ارز نين مااا ضعأ

 مقا زلخمت ايفا اهرب نباقي هيدا ةلعنإ تاتا تأ قف اهيعطمولاامللا قتل وراق بدلا
 ضعب اطخو مهملع هسفن ضرعف .مهنم ةدئاف لانيل زيلجنالا لوح موحي ناك (دنم لا

 هيف تبثي باتك ةباتكب هريس أدبو .ىزيلجنإلا بهذملاب نيدتلاو هنيد علخل تاوطخ
 عجار مث ,مهدنع ىنلزلا كلذب لانيل نيلدبم الو نيفرح اسيل ليجنإلاو ةاروتلا نأ
 ريقحلا لمعلا اذه نأو ىنارصن ىنإ لوقي ىتح هنع اوضري نل زيلجنإلا نأ ىأرف هسفن



 دنا ىف نويرهدلا

 كحضي وحن ىلع اهكولمو اهئارمأ لوقعب اوبعلو دنهلا دالب زيلجنالا لخد
 دوش ةعظنق'ةيقنطازأ"ناؤفطختراوادنطا"ءانقتخلا'ق ىؤلغل و ١" وثاكو ؛مهكبيو ءالقعلا

 ل ل و وس ل او او

 نافل دف راهم رتل انعللا خلا دار دمع رز ا و دال

 كانتا رح ميس امل اهنا نما نإ | ةرو ركوب اب توروس ا مانا رمل ماو

 ذا لها سوكر لوكا 18 وك امد سو وال اا

 اذهبو .ةمحرملا ضحل اهوكرت ىرخأ ةمهم الاغشا مط نأل اهيف ىزيلجنأ قبي الف
 ركفلل بعتم سفنلا ىلع ليقث كلملا ىف لمعلا دع ويزن قل باك واكل دعزق

 علا وضخ هاو طرا حيرتسي نأ كلملا بحاصل ىلوألاف ندبلاو

 لامتعألل نوكي ال ىذلا تقولا ءاتجآو ةضرتفلا"تخاتس' عقم هنأ قود انيو'رييدتلا

 ماا دالك لف نلاعا يقف راعتكلا ور عدت كازبألا قعتجا يك فلا الار ةقاققلا

 اندم سرت رولا 1 لقي ووو مجاور لدفلا

 لمس اةراسأ توفت نم قيوم دوا تنال ناكر اك شالو

 لك ,نيملسملا نم ًانويلم نيسمخ اهبف اودجوف ةيناث ةرظن دالبلا ىلإ اورظن ةيروميتلا
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 ةضررا دلو السكب دفا مكوسا ةيملات !هانرئاسو ةثط اء وزهأ ناو ىلقللا ليك يرتإلا

 كرت نم ناف ءابوروا ىف نييرهدلاك اوسيل نويرهدلا ءالؤه ,ةيمالسإلا ةفالخلا

 نم هدالب ظفحل هتيمح صقنت الو هناطوأ ةبحم هدنع قبت ةيبرغلا دالبلا ىف نيدلا

 ىدفيو :هلاومأ نسئافن اهنع ةعفادللاو اهتيقرت ىف .لذبيو :بناجألا تايداع
 نطاذلافسكلا لاننا زو وعدت اكد مالرعإف ثا ص أو اناخ نأ دابلأ لحلو رز ات خالبصم
 نو ده واب ىتتبأالا هك يئلؤشلا 2 لع قلل سوا عاب كرو أرطاتطلم يلع زلوإا
 لفغ امبر ىتلا ةينطولا حلاصملا ىلع نوبقنيو ةيسنجلاو ةينيدلا ةريغلا راثا وحم ىف

 ةلووحل علال اءاذهارن واعقي !اهغدتا قاخ اهتلح ةعوكاملا: | هعل ايعلسإ ع ةيلكاالا

 نع قرشلا ىرهد زاتمي اذكه) .ديهز عفنو ءىند شيعل نكلو ءعيفر فرش الو
 اق نامل[ بسماية كل

 نسل ىليصعلو ريع طرب رت داو بطوط ناكلانعا لارزيلعالا ناحأ
 هلئابح نمو .ةريحبلا ةيريدم ىف (تيخاربش) نع ديزت ال دنطا ىرق نم ةيرف

 فئاظو ىف مهلخدأل هوعبت ول مهنأب مهينميو مهدعي هنأ ,نيملسملا نم ءافعضلا هديصل
 نم فظوت ىمل زيلجمالا ةموكحو .زيلجنالا ةرئاج دنع هاجلا نم هل امب .ةموكحلا

 هذه لثم ىف ىدنه ىنطو دجوي الو ىرقلا سلاجم ىف ءاضعا ةعبرا الإ هباحصا

 لاق اكلي روبط ردوا رمق ىاف دس دلت ليزا اد وس اذج مازن تت اظررلا

 (ناخ دمحأ) نأ ةروهشملا فيناصتلا بحاص لابوهب كلم ناخ نسح باون قيدص
 ,مهمدقي نم ضعب مادختسا ىلع زيلجنالا ماكح هدعاس معن نامزلا رخآ لاجد

 مكاحلا مزلي امنإو ةيزيلجنالا ةنيزخلا ىلع الو ةيدنطلا ةيزيلجنالا ةموكح ا ىنال نكل
 قلو لا ةةمالجولا ضعيف ضان وي نأ طالقتسا :روص لع نمالا تاركا

 ىلإ الصوم هونظو هب اوجهتباو زيلجنالا ماكحلا نيعأ ىف برشملا اذه قار
 اشيل اوراس :نييرهدلا ءالؤه..ةيدنهلا ذالبلا نم. ىمالسالا:نيدلا زم نم ,مهتناغ

 ءاكبلا عم نكل ,نيملسملا باقر عطقل مهفويس نولسي دنهلا ىف ةيزيلجالا ةموكحلل



 قثولا ةورعلا ثا

 ةقراطبلاو سسقلا نم فولأ هباتك لثمب ىتأ دقو ًاصوصخ الي ديل رجلا ةيلع ةزاقيخل

 اهلا لق قل ةل غب اف عفو دعا ا صاخيلأ  نيادلا ةيرطأ نيافلسلالا نمل واذ هلا بفكسأالكبو

 .مهلمش ديدبتو نيملسملا ةملك قيرفتب زيلجنإالا هماكح ةمدخ ىف

 ءايمعلا ةعيبطلل الإ دوجوال نأ ىدانو (نييرهدلا) نيعيبطلا رهظمب رهظف

 زمانك ءايبنألا عيمج نأو (نيبملا لالضلا الإ اذه نإ) ميكح هلإ نوكلا اذه سيلو

 هسفن بقلو (هللابذوعن) عئارشلا هب تءاج ىذلا هلالاب نودقتعي ال نييعيبط

 هيلإ لاف نيشئاطلا نابشلا نم ءاينغألا ءانبأ ىرغي ذخاو (ىعيبطلا) ىرجيتلاب
 ارك« ةلميلإنلا'كاوبقلا اونو ًاييخسلو:: ك/ر تقلا: معلا ةويفغجم ضاق جبت ىطاخخسأ
 قلاية تفأا نلت ”كيؤلقاداتيد آل ةتلساو زيلع ةيقاوا زارا بلشت نيرقالار اكتمل

 «نيدماحلا -ةسؤدم اهومسو (هدكىلع) ىف ةسردم ءانب ىلع هودعاسو هميركتو هزيزعت

 ذاع واير الأ. ذع دواكفأ علب طيار نالوا »اوبل ل قواري ا طةليشاق قويا

 ام لدبو .هعضاوم نع ملكلا فرحف نآرقلا ىلع ًاريسفت ناخ دمحأ بتكو .(روداهب

 اره الط اهم ءايطأ قلقا فؤرسمألا انيلاقؤر ميا دقيت مااا للون
 52006 .مهريغو دنطا ىملسم نيب ةوادعلا قليو .مهنيب قاقشلا عقويو .نيملسملا

 (نيملسملا الإ وعدي ال نكل) ةفاك نايدألا علخل ةوعدلاب رهجو .نيينامعلا نيبو مهنيب

 امو .ةيندملا ىف تمدقت ام ابوروا ناب سانلل سوسويل !!ةعيبطلا !!ةعيبطلا ىدانو

 !ناطيذدلا شفا رتن ذلإ 'راددفالا وة هولقلا ةة.عماك اذماز:اةطنلظلا و: لكلا 5 :تققزرا

 ةعيبطلا كلاسم نايب وهو (همعز ىلع) نيد لك نم دوصقملا ضرغلا ىلإ عوجرلاو
 ًانازتغا يلي نفاس بعمل ةرماقيلا شن حاضاب قيئاقك انور بانك هلا انغام

 ةنع أشني امو دسافلا مهههذم نايب.ىف ةلاسر انبتكف هتذمالتو لجرلا اذه تاهرتب

 ةماعلا كنا ط ا او:قارملللا هداوقال ةيتتملا داخل بويدلا ذأ انقتتأو هيغاقللا عزم

 اورهجو نيدلا سابل اوعلخ هعبت نمو ناخ دمحأ نإ .ةيسرافلاو ةيدنطا نيتغللا
 مهفيز ىلع اودازو مهتملك قيرفتل ابلطو نيملسملاب ةنتفلا ءاغتبا هعلخ ىلإ ةوعدلاب
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 ىفو ,ةيناهعلا ةلودلا نم نييرصملا ريفنت ىف هلمعتسيل رصم ىف هرس متاك نوكيل دروللا

 بولق ةلاتسا ىف همدختسيو ءًاريخ مهب ديرت ارتلجنا ةموكح نأب نييرصملا عانقإ
 ظعيو عماوجلا لخدي نأ هتين نم نوكي دقو (هاوعد ىلع) مهنم دحاو هنأل ءاملعلا
 نتكلو يدهاشملا هءذكت انموردل ةحص الاه نيلحتإلا لدع نعى و ريو يبطي و

 ةلودلاب مهطابترا ةدشو ةينيدلا مهدئاقع قدصو نييريصملا ةهابت ىف انؤاجر
 ناطشلا تيوكستسلاناسلب سكارلا) ىدنطلا كارل اذه رعد تان

 . دسم هل نا لو انكم كل للا عج كا نا



 قثولا ةورعلا 2

 كفانا الط يب تاجرا هكيلط ةمث ةلمال يكل ستى: انإب هج با قفلإوا وججلع
 فعض نم دوصقملا لينل لئاسولا برقأ هذه نأ زيلجنإلا ىأرو مكتشيع ةهافرو
 :انيفا لاو دمالتسالا

 هنوؤش عيمج ىف هل ريدملاو لوألا ريزولاو ناخ دمج نزلا ًذيملثلا ناك

 : ! ..ناخ هللا عي همسإ الجر
 ءابايص هل ا داجةشطا نما و هابلعو نيل العمل وظعا ور الب اع ملل ل ع

 ,نينمؤملا لمت قيرفتل لئاسولا داجيإ ىف ًاركم مهاوقأو ةليح مهقدأو .نيملسملا
 لفاحم ىف ًابيطخ عدانخلا اذه موقي .دنطا ضرأ ىف ةيزيلجنإلا ةموكحلا نيكمتو
 فايق ناكر م دحلا ةهبالصنلل خرماو دمعيانم ياغي ى أمتار هاك رعود: لصف قيملاتللا
 ىف نعظيو .ةيدهولألا ةريضح ىلع ار جتنو :ةيلطألا اهدئاقع لاطيإو ؛ةيمالسإلا
 دانا ننللا ة1يررام كيا حتي هوه اعلا لك ءا يح ايروكا

 ليقع دمام 1: يظاوه ياعلي معا ) اهذلابد الق انصاره لكك اذإ
 ةدعولاةنفطلو مالكلا!عذعباعربتنلابعيرتشلملو يني ايلا :الفاحملا و ؤلضمتو يقياقملا

 ارارتغا سانلا نم ضعب هيلع عمتجا اذاف ,نورعشي ال ثيح نم هيلإ مهبذجو

 .(نيدلا علخ) ردكلا هبرشم ىلإ مهتوعد ىف ادب هرهاظ ةوالطب
 ىف ضاق ةفيظو .هذه هيعاسمب لان دق نيملسملاو مالسالل نيبملا ودعلا اذه

 ,ةيبزغلا ةيري دم. ىف. قسد نع ديرت ال ةدلب ىهو:(هزكأ) ةادلت.ىف (ةيزيلجنإلا ةعيارشلا
 ينظروا ةينهلا نأ هبات انا وكب ىاقلمملا يعير تل اهل ضملب انا ةدييصي ولات

 ةلادعلا تابثال جاتحيا) ىنطو ىدنه اهلاني ةفيظو ىلعا ىه (ريغص دلب ىف ضاق)

 :(ا حب قمر وبكأ ذهانلاخلإ ةيزيلخإلا
 ىف دنملا ةؤ هفيا انين فردا ارنا: افلا اعرولطألا مارؤللا] لوو ثروت

 لزق ريمه الا ديكللل ناكلم_ دنع ةفرلتمل ارح ةاشيدلللا لايف نرع ار ضااوسيلا
 كلذ منال اهمهوت .ايلتاقأ نعي رديقأ زو نالجخجلا طبعا ف. ىهانلاخدضأ ةئالزع
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 ًايويدخ نأ اشاب رابون ملعف .هيلإ قلي امل عبات هاضرو هبضغ ىف وهف معنف معن تلق
 و رعشي ال ثيح نم ردصم نم زيلجنالا نيكمت ىف ةطساو نوكي نأ نكمي اذه لثم
 اقهانم ًارمضق هارلا بس ةلعتل لويز مهلا هملول ةاذح ع ؤقتب

 يلرشو الكا ض اير نكذءميسر نأ لحلللا اذه مما اعشاب ازابطنل بيظيو بفيكف
 ذل رنا[ اسلبرلا ل وه ركذ نم راثكالا ابر .ةمطا ولعو ةينطولا قصو عم اشاب
 نم رثكأ مارهألا بحاص نإ .هينبي ام لك مدهب ليس اهنم عفدنيف ةينطولا رطاوخلا

 ركذ املك .امهركذ هبضغأ اذهل امههنع سانلا .دعبأ اشاب رابونو ,نينطولاو نطولا ركذ
 ىنصخش يتاح قا ءاع لاقم ىف ناك ءاوس ةمالا وأ سنجلا وأ ةلملاوأ نطولا طفل

 زا: نه ىجع الو هب ءارمساو هيلع اكيع عداكلا_ ف نآاشاب ايون. ما
 اذاف ملسم الو يبرع الو يردصمب سيل لجرلاف ءلعفام لعف وأ نظام نظ نأ اشاب
 :اهنجالو ايطوالو ةلم رجال تاولا وهف نام الا سحاب رشم ل

 دعبي مل هبلطم لان نإف ريصم نم اشاب ريبزلا داعبإ بلطي اشاب رابون نأ ليقو
 يلطف لسورتطم ىف كف ىأ ةماهن ىد كو اشان ضايور اناني رسل دل ١

 ىعسي نم ىلع اذه لثم دعبي لهو ةيدنه ةموكح ةيربونلا ةموكحلا نوكتو ريبزلل

 انشاب رابون نأ وه مارهألا:ليطعت .ببس ىف'انل ىور ام ديؤي:ىذلا نإ !!ىويدنخلا علخل

 عم اشاب ضاير اهيف ركذ امدنع الإ رصم لوخد نع قئثولا ةورعلا زجحل كرح ام
 انرذص كلذف ايف نيملتسملاو مالشإلا نك ذويربسلا ناك ناقاإلا وي دفايضاا ضع ركذ

 !اشاب رابون رمأب رهزألا لفقب

 نِياةيزيصلا ناييدلاان انكش نما ؛جعتيا ساسحإ ىذا لكد"بجعتل اهإ
 نع رمشي ىتف ءالؤه نيب دجوي الأ .نيينملاو نييزاجحلاو كارتألاو نييرصصملا
 ةفضاا هاذه“ لظبَتف قمارألا ريزولا اذه ىلإ ةوطخ وطخيو هردصب مدقتيو هدعاس

 عفريو ةينطولا ةقيقح هلاثمأ نم نيرورغمللو هل فشكيو ةعيبلا هذه ضقنيو



 مارهالا هديرج

 بم الظن كيما ردصاف ءارع لا هدير ياض ا يع للا

 ىلع ندنل ىف وهو ةديرجلا ريدم لئاسر ترشن اهنأ بيبلا ىف ليقو .اهتعبطم لدتو

 ةداعبم ةببغار فالتخي لع ةيويلجالا ةيباكيسلا ءوىو اسس صعب نايب يم اهف ام
 دالبلا نايعأ نم ررحلاو ريدملا ىلإ مدق يذلا ركشلا رشنل ببسلا نإ ليقو !!اشابلا
 انيلإ بتك نكلو «زيلجنالا ةسايس حابقتسا» ةفيحصلا برشم ناسحتسا ىلع ةلالد

 هتحلصم تسم اذإ الإ اشاب رابون مهت ال هيمومعلا لئاسملا هذه نا صاخ ردصم نم
 ركذ ىلإ اعد «مارهألا» هتكلس ىذلا ميقتسملا جهنملا نأ وه قيقحلا ببسلاف ,ةصاخلا

 ولعو ةينطولاب امههفصو عم اشاب فيرشو اشاب ضاير لثم نيينطولا لاجرلا ضعب

 قباسلا ددعلا يف هانركذام وهو مهم رمأ ىلإ عاس اشاب رابون .ةريغلا لامكو ةمهلا

 رصاقلا ىلو نوكي نا وهو ةيزيلجنإلا دئارجلا رئاسو (ابيدلا) ةديرج اندعب هترشنو

 نأ ملعو .ىبنلاو رمألا ىف ًاقالطإو ةطلسلا ىف ةطسب لانيف هيبأ علخ دعب «سابع»
 كلذ ىف ةجاتحم يهو رضم كلمت ىلع ةيزيلجنالا ةموكحلا صرخل ةصرفلا تقو اذه

 رابونل جايتحالا ةدش ىف ىهف ءرمصم ىف سنج الو نيداالو نطو هل سيل نم لك ىلإ

 وأ ءالف ال تلق نإ .,تاوصآلا ىدص الإ اهنم عجري ال ءافوج ةبق اشاب قيفوتو ءاشاب



 روهال

 دعب ايف ةبتاكملا نوكت نأ انؤاجرو) ةيدنهلا ةغللاب روهال نم ةلاسر انتءاج
 لا لا[ قلم رس نايا (ةيس راقلا ةعللا

 نأب هبلق يمص نم ىداني ةيروهاللا (ماع رابخأ) ةديرج بحاص عمسن انإ
 بيرغ نمو«.قثولا ةورعلا ىلع داقتنالا ىف همالك دنع اصوصخ .اننيطالس زيلجنالا

 نييدنملا اياعرلا نيب داحتالا ةظبار مضفت نأ ةورعلا ضرغ نأ هلوق همالك

 دن اوبر نيذلا مك نال ل اعنيط دلك نأ لوف قم لج لو الخ الا هيتيط دانا

 .فارغلتلا كالسأب هئاجرأ لصوو هئاحنأ ىف ةيديدحلا ككسلا دمو هقرط حالصإب

 كا انعام تيجان كل هلام نم للا انا

 يتلا لامعألا هذه نأ نظي دعب ىلع ةديرجلا هذه توص عماس عمس اذإو (ىدنهلا هاش

 نأ هفاوسبا) نيب دنطا همفتل الإ نيلج الا اهب ماقام (ةذي رخل قار لع تطأ اج د

 صلقتلا ىلإ مهعوزنو زيلجنالا ةطلس نم مهرجض نأو ًائيش اهتم نم اونج نييدنهلا
 ءانبا رقف ىري هنأ ىروهاللا تيدنابلا اذه نم ابجع اي ,ةمعنلا نارفك نم وه امنإ اهنم

 سانلا ل نأ ,مهقمر هب نودسي ام نودجي ال لإ هنيعب دهشيو مهتنكسمو هنطو

 نمو لامكلا نم ةيلاع ةجرد ٌعلبِي نأ دعب رهشلا ق ”تايبور مشع لطحي نم مهم

 ىلع عضيو ةموكحلا هذه ركشب هناسل ليطي فيكف .ةديرجلا بحاص سفن مهتلمج
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 .هللاب الإ ةوق الو لوح ال ةيلملا تابجاو نع باجحلا

 دمر عيسي ليتل ىف للا عقيحتا ملين جب قليلا نبع ايا ولالا
 افرحي تظل لك فر عب ىلا تارك: تاز اوهيوس وجعي :ةيدوبعلا ىف ةيداوبعلا فارح
 ياام ذل هيمفارم هييطعرلا هرم رالق اهلل هال ع نار فقر روب دلال تربل د
 !(نانستإلا يني خف



 3 هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامح

 زيلجنالا عقوأ ىتح ةوخبألا.ةنيس نيينئاولا. عم نزوزيسن,ناؤملسلبا ناكهءارزاؤوراثابع

 بصحعت اولوا نيملسملا نا زيلجنالا معزي .ساردم فارطاو باجنب يف قاقشلا مهنيب

 مهكض ةريغص تايدكج جنط ف الامال تور انازيسنا تال جميرا ع د
 ةلايعو يلبسه | از نتا /اهيارلا ىورتو اة يملا و تسلا لهآ نط كافيا وزو ثارحلت

 ةعيشلا عم نوينسلا اذكهو نيينثو الامعو اال ملسملا باونللو نيملسم

 الذعر وزيلج الاب ةياوكملا ةريتكلا ينيب دلما. ىف[ ىزرقجلاو نينا لهل عم نويعبملاو

 نا هلوق نم لجخي ال (ماع رابخا بحاص) تيدنابلا اذه نإ .ةفيرش ةفيظو يف ايدنه

 داودع فب فيصير مدع فيز نطم مكتلسسدإ نإظلس ا ىإ ,اننطالوب علجتلا
 !!مئاببلا

 ورم ىلإ تلصو ةيسورلا نا ىارو دنهلا ىلع امكاح راص امل نوبير دروللا نإ

 بيطي نارجار ع ررخلا مهدادعتساو ةيزيلجنالا ةموكحلا نم دونها ةرفنب نت

 (رتم ردنج مار) فيظوت وهو ميكح لا نع الضف هلبألا هنم رخسي ريقح رمأب مهبولق

 ةعبرشلا ملعت نم امهو ةريغص ةدلبب ءاضقلا ةفيظو ىف ناخ دمحأ نب دومحم ىولومو
 ةدفافالا ةح ووقع هين قمار كلف ننظر كفيك طنا ميدحلا دلع فري يلع

 لامكل دروللا نم تافتلالا اذهو (ةكحضملا ةحنملا هذه لثمب ءاقشلا يحج ىف ةطقاس

 ةميظعلا ممألا نأ نظي ناك اذإ هرظن نم دونطا عقوم نوكي اذامف .هقذحو هتسايس

 يف نيصخش فيظوت درحي زيلجنالا ةلادعب فرقعت نامزأ نم ملظلا نارينب ةقرتحلا
 .ةريغص ةفيظو

 اطل هاني ايس ال ناوصل امرت ماع لص ل ود حالا ام ملا

 دريولل] دق رص نمر دول لا هه وكمت ايفر و دنطا يورو للايماك شالت و ل

 ةيضئيم| ليبع: وسلا ىئدتطا يأ (الاك) ,سلجي فيك نولوقيو نوعفري نولازي الو
 هنم مكحلا ردصيف ىزيلجنا ىلع هيدي نيب ىوعدلا هيف ماقت تقو أي امبرو ءاضقلا
 ال زيلجنالا نإ ,ربتعي نم ربتعيلف .(ىزيلجنا ىلع ىدنه نم مكحلا ردصي فيك) هيلع
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 تناق نإ .فارغلتلا طوطخ و يشار مك يولا اةنملاب وع جات ةلزيع دبي ندا رويل

 ضرألا بصخ عم هيلاهأ ةضمف د نا ل تلا ولما نيس نيل يل

 نر اود ل يو قفا نسلانلا للا بنس عل سلا تاون

 ةردتطا ةرادالا ترمتسا وإ هناب اهتموكحت ردح دنطا ىف ةب ريل الا .دئاوجلا نإ
 فارطأ عيمجب ذخأت ةيمومع ةنتف نوكتو الإ تاونس رشع ىضمي الف اذه اطاح ىلع

 لكل ديدحلا ككس ةيريلعالا ةموكحلا تاقنا اذإف.حوجلا اهوشنم نوي وادم

 ام نالا دونا دنع سيلو دالبلا ءانبا لتقل ركاسعلا لمحو اهتراجن جيورتو اهعئاضب

 !!!دونهلا ىلع ةنملا نوكت ءىش ىألف .هلقن ةلوهس نم اوديفتسي ىتح ىرتشيو عابي
 ب هال ليس «ايكلاع ل يي يو ل رس ير لا

 دولا يشف كح رتل اره قرة عبما ىف اك
 ت0 2

 نيوضلا نعمت اكرر اع نه نومزالا ملح ان يلع ين و
 اذ يقبل هلكطف نع ىوتملا او دعت نا نآلا مهيمن وم دلي رق دعك كلو

 ايي ادي يطل يمال لا ليس اس ا ا ا
 لل داب ىسارك هيلع عضوتل عرذأ ةثالث وحن ضرألا نع عفتري ايلع ًاناكم

 خلسل الإ مهوعمج ام مهنأ عم زايتمالل اراهظإ ل سس لا
 ةمأ ام اعت ةندتشم ىإ ةنفتح وتم هما يان, ينام د هلم نصاستمرب كف ا ل ل
1 
 نودقتعي اوناك مهنأ عم ةلماعملا هذهب ءامدقلا ةنكسلا اولماعام دنهل اوحتفو ناريإ
 مهنأ نومعزي ادناك عم ةجردلا هذهب (اير اها بسن اماذل اب هيدا يع
 ًايولتم هنوك دهر يقود ىف هوكرشناو يهفاصم ىف( ناكنلتلا | سمح اوله .ةظدا ا

 0 اوس لق
 نينيولا نم كل ناك لإ ريشا يطلع كييف ناطإ يب سيلمو صيماسلا يتاطرلا



 لودلاو زيلجنالا

 حير عم اهليمو اهنوكس نم ىغتبت اذام ءاهنأش نع ةيهال ةيردصملا ةموكحلل ام
 ء ات ا 0 ار امقلا فلولا ل فام دي لج د ا ةمركجلا

 اهركاسع ةمدخب اهماتهاو ءايناطيرب رماوأل اهعوضخ نأ ةيردصملا ةموكحلا نظتأ
 1 ا ل ل د[ ركن سلا تجر 2 اوت ل ا

 .ةمذلا ةئيرب ,ةحارلا ةيقن رصم كرتتف ,ةمدخلا ةقباس ىعرتو ةقادصلا ةمعن رفكت

 مهولا اذه رطخ نإ .اشاب قيفوتل ةيويدخلا ديشنو ,ةيرضملا ةموكحلل رمألا نكمتو
 هسم دقو الإ ركف ىف سجاهلا اذه لثم موحي سيلف اوفرخ دقف ريصم ىف ماكحلا لابب
 .ىمعلا عباطب هيلع متخي ىتح ردص ىف جلتخي الو .لبخلا

 1 تااو لكلا ىداو قف لوحانلا ايايسأ اسمن اخت ايناطي رب هموت
 را و ابا

 هنم اوصل هذه مهتياغ سمي ام ىلإ رجني امبر رمؤملا ثحب نا اطاجر سحا املو .دوأت

 مهل مت ناف .ةينادوسلا ةروثلا ةفصاع نيكست مهسفنأ ىلع اوذخأو مهلامعأب اودبتساو
 اوحتف امدعب ربصم اولخي نأ مهنم ىجري لهف نادوسلا ىف لمعلاب اولقتساو اودارأ ام
 عيمج تظاغأو ارتلجنا تروهت له .لطاب لايخ الإ اذه نإ .اوحتف ام اهئارو نم
 ظفح ىف ةبغرو اشاب قيفوت ىف ًابح اهيلع مهبلأت رطخ اهسفن تأيهو ماظعلا لودلا
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 تيالنا بلا : بح #/ هير اراومطسلل :ولو.هوادشلا ةلماتسانب اوه زةكتخ أ عجيرفكا الخل
 نأ هلوقب بذكلا ىرتفيو هناؤخإ نيعأو هينيع ىلع شغلا ةواشغ قلي نا ىروهاللا
 وذ اهعم مثتلي ةموكحلا هذه لثم لهو ,مائتلالا نم اعون مهتموكحو نييدنهلا نيب

 ةلالس نا ةورعلا ىلع هداقتنا ءانثا ىفو هتديرج ىف لوقي تدنبلا نإ ءساسحإ

 اهنريطعن ولاوعهعب قاوبلألا شقاوغتاارعشاةوليأ) هير وهبفلا !هللئاشلا ةاعبأ وا كارزمكلا

 لام وكي: فيكفادف اتعاب ءاومألا لاا اذه قاكاز اق .ةيلإنووأيااضلخك نارالجع الو
 .زيلجنالا ةموكح نع ءاضرلاب رعشت ةملكب قطني نأ هسفن هل تعوط فيكو مهاوس

 رهقلا 4. تاير شع نمارثكأ قلقلا نع كاني هنظأ-ال:قكلؤ ماكتللل*قلمتبهنإ
 الطاخلا | يلصحلا نأ كاذنابلا ركل ان هاشم اليضأو ةئاثا 1ع ناسلا رلألاو

 ءايطأ مك م ملكتف :ئدنملا ع ىلا لع رطقلا ذإول تعلن هناوعلكل ذل اا يدمه

 هئابآ نع هثرو ءايع ضرمب وأ دبكلا ءاد وأ نمزملا لسلاب تام ليتقلا نأب زيلجنالا
 رياعصالا با طعتلإ :ًاودخم قتدنلملا» 3ةقله يف قاربسا دج عك قردجلا | نهاقي كليك

 ناسلب لوقأ ىنإو .(ماع رابخأ) ةريغصلا ةقرولا كلت نم يراق لكل رهظي مهروجو
 بطلا نفد رب سمك دل كيزتافلا نأ! انسييقاوأ ادق القسوة اننار قدام ابك
 كالمألا بلس نم موي لك هنوري امم مهئاشحأ بيهل ءطي نأ الو نييدنطا حورج

 ىف سيلو مهناطوا ةمدخ نم ىللاهألا نامرحو قوقحلا عييضتو نايدألا ةناهإو

 ىدنه بلق ىف زيلجنإلا ةبحم رطاخ ثدحي ناالو عقاولا نم ائيش عفري نا هملق ةقاط

 هنكلو اذه فرعي تيدنابلا نإو ءهنطوو هنيد دوهع نم قرمو هتمذ تبرخ نم الإ

 تدراتنا نينار ثبللا »عوير اوزيمفكاؤ' ذيل الطمع البا كيرلا انيطر ودا فيسك «لطططبإ :هلغلا هولا

 ليصفت نع مكيلإ بتكنسو !!ةطنح لا نم ناتبح اهولمي روفصعلا ةلصوحك مهتلصوح
0000000" 
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 ضلت ايييكجيلا علا روم ابني ن وكيف ىاطقألا كلجج فايع رشلا ةكلشاو
 .ايييلع ىتأتنت أ دغب اهفاارنم ةدطنإ وا ىحيالاو الطوغ قير ركع لؤدلا اسال

 اهيرويخللا اكلم نع ميروتصملا ةموكبملا كلو دعو لمعلا اعقل ودلا مادقلا تل

 تلهاست ول- ارتلجنا ةدراطم ىف لودلا ةجح ىوقيو ةدملا رصقيو ةفاسملا برقي ام

 لموت هاو اسف ةريض ادنجلامابتل اجلب قي يصملارةجوكملا,تنأرطا ذر ةيناهعلا:ةازودلا

 يديبازبمإ ريغتم تييطلختسساوإ نضرف لع اودلا ةضتراعم ادم اجنت (ناتموكملا

 اكلي راييليبتا ايناطي زب ةلودكو ةهلظع رتااود ةعاراتم: ىلع لجبل سسبغيت اذامززبلحنالا

 ةلودنلا نأ لوقت نأ تاجتن ال .ةراصلل ةموكحلا او ةيناتعلا ةلورلل ةملدست اهلتع

 ىف زيلجنإلا زاف نإ .نيميظع نيرطخ نيب ناتعقاو ةيرصملا ةموكح او ةيناهعلا

 ءاوس ارتلجمنا ةموكحل ناطلسلا هيف ترقتساو ,يرصملا رطقلا عاض دقف نادوسلا

 هيلإ انرشأ امك لكلا عايض وه يرصملا رطقلا عايضو ءضراعت مل مأ لودلا تضراع
 زيلجنإلا باخ نإو ءنيملسملا دالب رئاس نم ةيرصملا دالبلا عقوم هب دهشي امكو ارارم

 أشني امو ةبيخلا هذه ىلع بترتي ام لقاع لقع ىلع نخب سيلف نيرئاثلا ةلزانم يف
 اال انه ناك ايو. يلج لا كاسعلا ءارخإو ةعااو د02 7

 .انراطقا عيمج ىف ةسجأ تراحادل ا ناحل

 ائيش ارهظت نأ ةيرصصملا ةموكحلا ىلع الو ةيناهعلا ةلودلا ىلع بعصلا نم سيل
 عم طبخت ىف ارتلجنا ةلودو تابثلا مدق ىلع افقتو ,ةوقلا نم بناجب اذخاتو ةدشلا نم

 امب اتماق ول ءديدش جايه ىف راطقألا عيمج نم نوملسملاو ءنادوسلاب طابتراو لودلا
 ةلودلا تذخأو ,عماطملا حباوبا يدير فرقت درو دوج رنا ل طل

 نيملسملا ةقث كلذي:تدادزالو .نيراتجلا يوق هل عم ةرقلا نم انا ةداشلا

 ةلودلا عم زيلجنالا لاح نايب يف قدصلا بهذم انتديرج تكلس .مهلامآ تثعبناو

 نوشخيو ةلودلا ةرفانم نوباهي زيلجنإلا نأ ةربخ لامكو ةريصب نع تقيقاو ا ةياععلا

 يف ةيونعم ةطلس ةلودلل نأ انبي اهرودص موي نم كلذب ىدانت انتدي رج .اهتبغم ءوس
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 نأ ءاجر ىف ةيرصملا ةموكح او ةيناثعلا لودلا نوكت امبر .لقعي ال ام اذه .هدئسم
 ىف اهلبكتف زيلجنإلا ةلود ىلع اهاوقب عفدنتف بضغلا اهزفتسي ةيبورألا لودلا
 ناك نإ ,لاتقلا نينموملا هللا ىكو اهلهأل اهكرتتفزيصم نع.ءالجلل اهئجلتو,اهتشايس
 قافتا نوكي دق .بيرغ عمطلا نم عونو اهلح ريغ ىف ةقث وهف روتفلا ببس كلذ

 ليم صنم المخا نوكتر دلو قرا تانزلا الكم يلصالا يمك عوز نللغ كارلا

 يتلا دصاقملا نم نأ تركذ ثيح دئارجلا نم ريثك هيلإ راشأ امك قافتالا عيضاوم

 ىف اهل نانعلا قالطإو ابوروا ىف اهعماطم نع ايسور فك ثالثلا ةرصايقلا اهل عمتجي

 بكس بت ىلع الل ل ودلا هاما تقلا نكمللا رستم ةوسشا و طع ايرجمإ

 .ريصم ضرأ ىف زيلجنإلا نكمت ةلباقم ىف نيملسملا ىضارأ نم ءازجأ وأ ءزج

 ناسللا قلطني ال اب تحرصو اذه نم ءيىش ىلع ةمهملا دئارجلا ضعب تين

 ةرصايقلا عاتجا ىلع ثعاوبلا مظعأ نمو زيلجنإلا ةياكنب اماتها لودلل نأ .هركذب
 بجاولا نم سيلا نكل اهريغ ىلع ةعفنملاب راثئتسالا ىف اهدح نع ارتلجنا جورخ

 ناووتحلا مدح اديب, نأ نابع هيكت ندعي ةوذلا ف امشي ءادسر ناوككلا كح اص اع
 لمحي اهضعبو ةدعاسملا نع عنمي اهضعب ةعونتم عابطأ ناريجلل ناك نإ اصوصخ

 راخجلا )هلا رمل ال وج ىل هاني: ردي امو يزح ا( تاقوذلا لفعلا للمخ اتوب ىازععلا ىلع

 هانينج ىذلا امث هسفن هب صتخي هصالختسا دعب هلعل بصاغلا دي نم بوصغملا ذقنيل
 ءامانحب ةنؤبضتملا ةفررت كحل قدي ىل ىلع اناط 0 ارك انفاق فسح ع راو

 نع تفاجتو .درابلا عوضنلا اذه نع تعفرتو .اهئابإ ىف اهءاقب نأ ترصبأو
 ةيناهعلا ةلودلا تماق مث ,ةيزيلجنإلا ركاسعلا ريسمل ءلبسلا ديهّمتو ءقرطلا ليهست

 ءرطست حئاولب فتكت ملو ءلمعلا بهذم بلطلا ىف تبهذو ءاهقوقحب ةبلاطملا ىلع

 مهذالم ىف الإ قيقح ضوخ مط سيل نيذلا اهئارفس ىلع دنتست ملو ءرشنت ججحو
 لوذلا واس يضم ةمرك (هعدورقي احلا هنود لكك راشل ادهن لك تاكد يا دنو

 لوألا قمل ,ةنريختملا ةموكحلاو ةمئاثعلا ةلودلل نأ ثيحو .ارتلجنا ةسكاعم ىف



 !كورب ثرونل اشاب قيفوت مظعت

 ةيمسرلا ةلباقملا تّتو اهبلإ كورب ثرون دروللا لوصوب ةرهاقلا نم ربخ درو

 (كورب ثرون) اهمف هلوخي ليفنارج دروللا نم ةلاسر هيلإ مدقو اشاب قيفوت نيبو هنيب

 نأ ةيرصملا ةموكحلا نم بلطيو يرصملا رطقلا ىف ةيزيلجنإلا ةموكحلل اليكو
 نم هريدلا ةياغ اهالي قيفوت ريظاف ةلاملا ايطوصح ةتلاخلا لكاشلا 2

 ها هبلاطم عيمجب ىضرلا لامكو دادولا صولخ هل دكأو ةفيظولا هذهب هنييعت
 ةفرعم هنيبو هنيب نكي ١ نإو ءكورب ثرون دروللا مودقب رس قيفوت َك رهظيو

 تيلو ,نكمي اذه .هدالب ىف هلمعي نأ ديري امبالو هلاوحأب ملع ةقباس هل الو ةيصخش
 نم هبيصي اذامو ,عداخلا اذه ةاضرم نم باشلا ىويدخلا اذه ىنجي اذام يرعش

 نم افرطو دروللا اذه تافص ضعب ةيضاملا دادعألا ضعب ىف انيب دقلو .هليح ماهس

 ندك# قاادنللا زادك جيو عبألا بطرس بتم كلا الدافلا 8 ل | ةركؤيودتلللا قلل

 و (روهال) مخاتنت ةعساو:ةكلمم ىهو (لاتروباك) ةكلمم ىف:ةيزيلجنإلا ةطلسلا

 جازم لا هيفا طلت انكر هوما نوت لأ لايك :ايجازيس رك ليدل هلالعلا

 ناكو مسلاب ليقو هفنأ فتح تام ىتح (وسكب) ىف هنجسو ىوعدلا هدهب هعلخو

 قطا كالو ا ان انو هلدب بصنو (كنس ريهدنار) نيا عولخما كلملا اذه

 ةيزيلجنإلا ةموكح لا ةزوح ىف لوخدلل كلذب ةكلمملا دعيل كلملا كلذ باتك
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 ال كلذ عمو رمألا ةقيقح هذه .اهدهج غارفإ دعب زيلجنإلا ةموكح اهغلبت مل دنهل

 مالقألا ةنسأ تحتو قاروألا ىف الإ ًارثأ اه ىرن ال يتلا ةنيللا ةسايسلا هذه رس ىردن

 بيب نطل اوماطقل مؤ افنسلو اةهمانقأ ذا ذوو ناوكلستبو 'ناولع اعل يل طلالاو

 اتيونسفا فاؤامسلا ةرالطت هيقفشملا*اتفاقؤألا ىلإ ؛هكضأ"اًولاطأ 'نأ<قإ“اذنلا

 راطقألا ىف نيملسملا عيمج نأ لوقنو ىرخا ةرم مالكلا ديعن ءاهترادإ ىلع مايقلاو

 مهقوقح ىبلاسو مهئادعا ةبثاومل نوئيهتم قاسو مدق ىبلع نومئاق اهمحاتي امو ةيدنلا

 كرت ىلإ ةيزيلجنإلا ةموكحلا رطضي ميظع رثأ هل رهظي ةيناهعلا ةلودلا نم ام تابثبف
 ىلع ةبلأتم لودلا .اهلثمب نامزلا ىتأي املقف ةصرفلا هذه عيضت نأ ةلودلل سيل ءرصم

 (: مافاد وناريوومايا لعب اهقح ةلودلا ذخأت لن ةارسب



 ع

 ايناملاو اسنرف

 لير اودك نواوابلا فشل لح كلعابلا 3الى سيري [ليقوت )ا دول تفر
 ثيدحلا نأ اهنظ يىفو .يسايس ثدح مهأ وه نيزراو ىلإ (نيلرب ىف اسنرف ريفس)
 تلاق .وجنوكلا ةلأسمو ةينيصلا برحلا عوضوم ىلإ لقتنا كرامسب سيربلا نيبو هنيب
 قانا ذا ءاةنلي خسسادكليح أى ذلا:ةاوياقعملاةهجنهنهزاخ' دقاثتل ران ن1 ةطوزجلا

 قيقا هنو ازعل ايديا كلوا: را نعاس يع لكي أل يال ةوططم
 ثدحي مهنم لك ناكو نييسنرفلا رطاوخ تبرطضا 18177 ةنس يف ثالثلا ةرطابألا

 اه ادهم اناناناو تر ريدم ةاوانم لع رطب الا يب واشا رظتسي لق سف

 دجوي الو .ةنئمطم ةنكاس سوفنلا نوكت لب يواسنرف بلق بيرلا طلاخي الف ماعلا
 ام دجوي لب .ءناك هجو ىأب سيراب ىف قلق ثودح بجوي ام ةبوُوَأ ةلود ىف

 "تاق ىلإ الاربا كرت قرتارااولاو بتل زراهتنب)ا قطري ة ب يم ناهس يا مطلع

 ها ناؤتنااق"ااعانخ انك زبك أذ محن قات بلل لتنتزاوك قرانا ةراقاانأوةئازلاللَدلا
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 تاباغ نيعولخلا تاوجرلا ضعبل تكرت دق ةيزيلجنالا ةموكحلا تناكو

 عايض ىلع مهسفنأ نولسي نيكاسملا كئلوأ ناكف ديصلل مهكالمأ اياقب نم ةريغص
 اهآر دنهلا يف اكاح كورب ثرون دروللا ءاج |لف ءاهبيف نامزلا ضعب فرصب 00

 دروللا وه اذه .ةديهزلا ةعفنملا هذه نم مهمرحو مهيديأ نم اهعزاف مهيلع ةريثك

 ديرما ءاضاإ ل همم وال انيق نكي زلال ناخ هللا عيمس بلط ىذلا

 برعلا نيب اهرثنيل (رملاب) ملعملل ةرفاولا غلابملا ىطعأ ىذلا وهو زيلجنإلا ةموكحب

 قداصلا ةقثلا انربخأ اكاةيرضملا برخلا|مايأ ةينامعلا ةلودلا ةلضاألا ىف اورو كر

 اذه .مرج الب ريصم يف صاخشأ هب قنشو اذه هلوسر اولتق برعلا نكلو ندنل نم

 ةسدقملا ةيرصصملا يضارألا هللا ن ناصرلا ةيؤراجي ابنا وك رار عل فاز زوا كرولا

 "عارضا" ناخ هللا عيمس هيهاتخ زريق نمو لاتملا اذه: رميورم



 0 هدب نقع يشل وتألب ةلاح

 ةيطو م جاكم لا وعراخ ةيع ويل !.ةلئاوللا هلام ىريلالل طبت جلا يسن لا

 اهفيل اجور للجلا نيلاعغألللا تفولق: كلك: قالا ايبلظو نإ م), هدام أ عيل مهلعب
 قهنييريطلل| ةبغرتاطب ةروتتياهواروأأ ىلودالسطلة يع هيجل اللاتياجزاو ةيتالا و لع
 .مهيف هب ىضتقت ام ىلإ مهنانئمطاو ةيزيلجنإلا ةموكحلا ةطلس تحت مهئاقب

 ةموكحلا عفدت.نأب تاضيوعتلا ةلأسم لحين نأ كورب ثزون دزوللا ىأراذكه

 نم تتدح ىتلا رئاسخلا تاضيوعت هب يدؤت ةيرصملا ةنيزخلل اضرق ةيزيلجنإلا

 : اة[ قةلابتلف اك نيمو تف اقررخلا نيوكبت اذأ طراش كم أيار هتك الا هباويض
 .زيلجنالا نم لاجر فرصت ىف فاقوألا ةرادإ نوكتو

 نم سلفا يطؤلعلا# لظأ لب انوه قرا قل غلا تاما كلاووطتق نزوغابلا ابدأ الأ

 نيله فلا هانا سن (اطشيدلل ةطكاا جل وأ ايو .ةوجلاو ةءورملا تايرا او

 هو دنع لاوعم "لور هني يعبي عنا امور .مكناطوأ ىلع ًابصنم ءالب اورت ميكو

 :ةيدقل ا مكفروقحي نع هوذلا يفي ملهاست ادع كيشي ,مويلا مكياصأ نكي

 تتيح نويكو يا دتلاو ةناهزلا نم ةيوكملا ذه ماع ان نع توطو

 رمز اع حس قمل كتيرشور عب راو ضي تو كما مح دف .ماهوألاب متللعتو

 دعب مكب فدقي, نأ ئتخو .ةلذملا فرج افش ىلع محبصا .رورغلا هللاب مكرغو هللا

 .ةيدوبعلا يحج ىف ليلق
 سوو رلا ىف لوقعلاو .داسجألا ىف حاوئألاف :تافءام كرادتلا تقويذارالا

 الو ءاونهت الو اوتبثاف ءللخ ىف هنوئشو ؛للز ف ودعلا مادقإو ءسوفنلا ىف ممطلاو

 اوملعاو ,ةينملا نم ًافوخ ,ةيندلاب اوضرت ال ,نينمؤم م ,نولعألا متنأو 0

 هن رمل شيما هلكت الامي ناني تقول انه ا ءانسن كار لل

 ,ةينادوسلا ةلأسملاب لعاش لفش ىف زيلجالاو,زيلحتالا ةبكايم ىلع ةقنتم لوذلا نإف

 داقحألا ن نمل ةكد زن ميتح ةف رحم يكيملسللا [ضوصخ ىرشلا فا هاي

 هللا نوح بج وبي ريصملهأ نم هاو انمى نيغص لمعف .ميلع ةبثولل ةئيهتم



 رصم يف زيلجنالا ديك

 داضتللا,أ ةيصصألب اللوك ا دلل ةيرز دعكلالا دعما لإ يكرم عيد الا كلاما
 لوألا مهلمع ناكف رغثلا كلذ ىلع مهعفادم نارين اوقلطأ مث ,ةنكاسلا رطاوخلا جييمت
 اذه .مهيلع نامضلا ناك مث دالبلا ناكس اهب بكن ةميسج تاراسخ ىف أببس يناثلاو
 ةموكملا ةنارخ نأ بير ال :اهقرخ وأ ةموكملا فشل وا نييراكملا ظح ءوس تل انإ
 .ةيانج الب صاصق ةقيقحلا يف يه يتلا ةليقثلا ةمارغلا هذه ءادأ نع زجع ىف ةيرصملا

 لاهمإلا ىلع ربص مط سيلو مهرئاسخب ةبلاطملا ف قح نيباصملل كلذ عم نكلو
 دنع الإ كمسلا بلطي ال رهاملا دايصلاك زيلجنإلا ةموكحو ةكبر تثدحف ءاهيف
 دعب ربصم يف اهدصقم ىلإ ىرخأ ةوطخ وطخت وأ ًاديص ديصت نأ تأر !!ءاملا ريكعت

 ةموكخلا نأ لوقن نأ حضي لب,رصم: ءاشحأ ىف اهبلاخ نكمت وأ ةقباسلا اهتاوطخ
 ةيردصملا دالبلا مامز ىلع ضبقت نأ ديرت اهميمتت ىلع تفرشأ ىتلا اهتليحب ةيزيلجنإلا
 .اهفرصت ىف اهرسأب نوكتف

 اهأشنأ قلا.افاقوألاتاوه انئإ:ةينيدلا لس ااملاو ادنجاسملا.زانغ نأ مزولعملا ارم
 نييانلا 0 ءءلهر امثل نووفتقملا اهيشفي لازيال وطني دم نانياززر ىلع ةللل ءاحللط
 هيلع موقي ميظع دامع كافور لف .ةينيسلا شوا ديلا و: دح السمار اعب ةوهيلقإا[ سالكتإلا
 ءاملعلا اولعجي نأ مهديكب ةيزيلجنإلا ةموكحلا لاجر دصقف .ةيمالسإلا ةنايدلا شرع



 :نيب عارصلا

 اسنرفو ارتلجمن ا

 هاا دي ةايوتنلا هه اشبلا لع اييذلك عاوز ارنا عي رك 0 وطأ

 انيلع نكلو اسنرف ةلود ةاداعمب (ةيزيلجنإلا) انتموكح حصنن ال انك نإو انإ تلاقو

 قدح نآالو.ةسكرفلا ةمألا نمءالظف ظننت نأ نودي انقفاو يذلا قيرطلا متنا
 نادل يفلا [تااع دكت باند ا ارنهر لع لوبي ال لمع لك كاع اهيلئاغ

 قافو اهعم نكمي ال ةجرد يف ارتلجناو اسنرف نيب حلاصملا نيابت نأو ةراسخلا الإ هل

 ها نيتلودلا نيب

 دئارجلا عيمج اهتلكاش ىلع نكلو لوقلا اذهب درادنتسا ةديرج درفنت ملو

 ةئوست ىف ارتلجمنا دئارج نم ةدح لقاب اسنرف دئارج تسيلو ةمهملا ةيزيلجنإلا

 امهب بهذ امبرو .نيتلودلا نيب ةرفنلا نكمت ىلإ دشري امم اذهو ةيزيلجإالا ةسايسلا

 تاكا دعا ناتيفا هرافي ىلإ كوي دعش طرت اذ ذل جاتا

 دامك رك ولا كلا يف كي ع لا يا سللل ف ساير
 نسم مهتمأ لوفجو ,ةيركسعلا ىوقلا ىف مهنعضو لودلا نع مهدارفنا ناف ءاسنرف
 اذه لك قرح ةيوق هنآ انف( لزانلا ناكوأ اهنمودتما اذإةدهدالب جاراخ بزجلا

 رفات ام 'ويقجت هللا الابن ةيقازع نب ةاعلإ مقلع ليس ال لسير ين
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 راذحو تابثلا تابثلاف ءنيرساخ ةبيخلاب مهعوجرو ,مهمالعأ سيكنتو ءمهطوقس

 لمع لضفأب مهبر ىلإ نونمؤملا هيف برقتي تقو اذه .دعاقتلاو يناوتلا نم راذح
 رج لاوغ هلوجانالل] ا ريخ دفق ماخلل علو زابلا قطا تتميو لانج ةظالاطح ىوعؤرد

 هيف ركشي تقو اذه .هبر دعوب نمؤملا ةقث هيف رهظت تقو اذه ,ةدايزو 0

 فرخ ما ظيشلا نأ الإ .تاومس عبس قوف هلمع هل دمحيو ءضرألا طيسب ىلع لماعلا

 «ةوطآلا قعاايناللاةانخملا اوبستشا#ورانلاك اونوكتدالو مكءاذخأ ااهفاضيالف د

 ءالعإو هاضرل اريحا كب ااا هوت لامإلا نتاع قف لعج دق ىلاعت هلال

 قاض اول هللا وقلوب وت كري ديوس 0

 يف اوباترت.ال وا'/ةكناعأراونحاتللاو أ ءمكباولقا|ىلست لمعلا ىفادلا علطلختأ نإ ادعو هللا

 .نورفاكلا موقلا الإ اف باتري نلف ءمكبر دوعو



 هلاك هدبع دمحمو ىنيسحلا نيددلا لامج

 هلهتموا ةقبانخملا) عل ؤطب دهرا وقذلع اقع ج دانا اةمدللحم ا كايقاينرالكبسلا) .نفأ (لفظعتفاد

 قالتلا اذه ناك له .ةياغلا دعبو يأرلا ولعب نييسايسلا نيب اوزيمت لاجر ,مهؤارزو
 نطيلطملا رك ذاك ناك لها [5 ةيخامللا ةيحللا »عا 5 هبا و هزو قفلاةطؤات افظل

 سيلو اذه نوكي فيك .نييوضوفلارهقل اهامكتسا بجي ىتلا لئاسولا ىف لوادتلل
 قلو افلا كلارا اقيلا كولر طيرنشا ولا ىلشلا ا ةةزهاج م زيظكحلا, ليغأرمل ا ةقرااعأا

 لئاففلل اا هناي طرفك عزم نااظطلا ةلمراعا كاولملا !فكولا هنأ هتاطسلل ةكاررياخا هينا وجو

 نه اه دال قازلطو ايطعلا باني اك نطبتلا انه اجل نتارإلا هلوعتا ام ا ينزتارلا

 ةدحاو ةلود عفنل اوعمتجي مل- عاتجالل مهاعد ميظع ضرغ ىا- ةقيقحلا ىف رظنلا
 نيب ةاقالملا ددعت عاتجالا اذهل مضنا دق .راثيإلا ةليضف ىحم ةسفانملا مكح ناف

 ةضراعم يف اديدش انكر اسنرفل لعجي نا يروطاربمالا قافتالا اذهب كرامسب سنربلا

 اهنم بيصيو ةيسنرفلا ةوقلا ىهوت برح ىلا ىضفيو قاقشلا مكحتسي ىتح ارتلجما
 نيطلازاقلاكاعيراذانفاايلها اع عظات ثا انرالا قل ويه هزل اس اهدتافأ هده بع ام

 بيطقتو اسنرفل ةلماجملا درحب سنربلا ديري وا .اهعم قافتالا نم اطل نيتسفانملا

 داقحالا ىسنتو ايناملا نيبو اهنيب ةافاصملا نوكتف اهتابغر يف اهديياتب اهحارج

 ةرازو نم ماقتنالا درحم سنربلا دصقي ءاهتقباسك اهيف ناشلاو بلطت ال ةياغ اهنيب
 قط لودلا لابالفاءا ذهن ناكا لإ قوما اهدسنقتمل ىلا هناظإلاءاظلغ ل اونا ايملقكا ايناطيولت

 ينفك ماو دباس انكار فقم نم ةعرتطيل ا فلقد هاردي يصخس احا( البف

 حصيأأ !؟ىهتنت دصقلا اذه ىلإو قرشلا ىف حوتفلاو كلقلا نم كرامسب هدصقي ام ىلإ
 كلما تناك ةلضا جراب نيف ونجل ا رخراقلا اه طدلا نينار اتيتكلاانوبذل ا: فالك ةرركلاوا

 هذه لينل اهعم فلاحتيو سنربلا اهيلا ليمي نأب ردجأو ةهجولا هذه يف ايناملا ىلإ
 ب قيل

 ماكل .ةيرعضتللا ةلأممل الب اسنان وهليؤ اس و:رلاب لعح :نأ'ظنربلا دار لف
 تعلو ول هللا | للاخ الل ههنق روي وتاقل نوهت قرط ةيإم ةدععتل صقل ةلود | عرار دوج



 زيلجنالا ةياكن

 3 الا اطر لع هدو دصاقملا تكسح رع رجلا كاك خخ

 لوصأو لقعلا دعاوق ىلع كلاملا نوئش نوربدي نيذلا لاجرلا رابك نع ردصي
 بقرمبو ةيسايس ةكرح لكل دصرمب اونوكي نأ ةلود لك ىف ملخلا ةاعر ىبلعو .ركفلا

 كور اكل يك ب ا .اهبلع ثعب امع ثحبلاو اهتاياغ ىف رظنلل
 يف كن سيلف .ةمأو ةمأ نيب ةماعلا طباورلا اه برطضتو ةلود لك ىف تايسارلا
 هتليخم يف مسر ام ىلإ يسايس ثداح لك دريو هدنع ام ىلع هرظن رصقي قا فلالقملا
 ,رورغلاب باوصلا هنع بيغيو روصقلاب دشرلا نع لضيف هتحلصمل ًاقفاوم هدقتعاو

 عفانملا تاحفص يف اهولتيو ناكمإلا حول يف نييسايسلا دصاقم علاطي ناسيك
 مهتيلم مزاولو ممألا عئابط اهعفد ىلإ اوعدي وأ اهبلج ىلع لمحي ىتلا راضملاو
 تذاع للا ذه قبب قاوكولا نأ هنكي ىتح مهاوس نم عم مهقئالعو مهئادلب عقاومو
 ثداوحلا جاومأ براوغ ىلع نوكي .هريس ماظنل انعلاو هما الاخ عفاودلاو

 ىتح ديفتسي .راطخألا نم نمأ ىف ,راحبلا ضورع هتنيفسب برضي .رهاملا حالملاك
 .فصاوقلا نم ىتح وجنيوو .فصاوعلا نم

 هذهبو ةيلاملا اهبلاطم نع ارقلجنا عفد ىف لودلا دشااسنرف ةموكح تناك
 ةثالثلا ةرصايقلا عاتجا ىف هدهج ىرامسب سنربلا لذب اذه دعب ءرمتؤملا طقس ةدشلا



 828-3 هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامج

 ةيردصملا ةموكحلاو ةيناهعلا ةلودلا نوكت نأ ثداوحلا تضقو- ةمهملا دئارجلا هتور

 .ماتلا ظقيتلا اهيلعف ةفلتخم حاير بهم ىف ةلودلا ناد لب ا يهدإولا

 ةلزؤادلا نش اهباذ|:ءاهيط رياطل هذ ياسو زول( ظل اوى ركك للطب اكلات قمل ل | مازتكل الا

 لك نم ديفتسي ظقيلا مكحلا ءاهكلامم ةيقب تناصو اهقوقح تظفح اهب قيلي امك لمعب

 لك نم زيلجنإلا ةياكن بلطت لودلا .رطخ لكل ةضرع لفاغلا قرخ الإو ةثداح

 رارضالا ىلع نهردقأ يهو ماظعلا لودلا ةاراجم نم ةينامعلا ةلودلا عنمي يذلا امف هجو

 مهتلود نم ةوطخ الإ نورظتني ال دالبلا ناكسو نيدسفم اهيف نوثبعي ءاهدالب ىف مهنإف مهب

 .مهيلع ةمايقلا نوميقيف مهيلإ

 .مفس

 دضق.ناتسنمراومالب نم نيسراد يف ةروث ثودحب ةريخألا رابخألا تابنا

 ةنمارألا ةيعمج نم ةروثلا هذه حير بهمو راطقألا كلت يف ةيناهعلا ةطلسلاب لالخإلا

 ىتهنوان لهل ةيعيجلا [كلتارم ٌنيارئالا يع لاهنت رئاخذلاو ةحلسأالاو عسيلفت ف

 يف الو .رثأ دوجولا ةحفص ىلع الو .ناكم نوكلا ىف الل نكي مل ىتلا ةلماخلا ممألا

 .لاوطمأ وايل لإ طع امتار فسار اسال بس وعش ماظعلا نمل ار فارغص

 ازبار ازال وعلا ى ايفا لااا #3 اءلقملا لازرسألا الاسد ليلا ز/ ا كانيعر

 يف مهو .مهكلامم ةيبنجألا لودلا فطختت وماي و ط وغفاتى ا اوربا ةجغ اووزا/ لاغ ا

 مهددعو ءاماظع الود مط نأ عم ,ىنمزلا رسحتو .زئاجعلا فساب نوفتكي نوكس
 !!اقح بيجع ءيىشل اذه نإ .سوفنلا نم نويلم يتئام زواجتي



 قولا ةورعلا عا

 هرظن عتب نأ سنربلا بحأ له .ةعيطقلا لح ىف ةعينصو عضوم ريغ يف ةقفش ,ةوقلا
 ايسورلل مسر كسره ةهج نم قرشلا ىف اباب اسمنلل حتفام دعبف ,تاحوتفلا دوهمشب

 قيال قيعلا: لوو قهرا ىلصوت ادي دلل ف اطحشاستؤلا همها راهو ةاره قيرط

 ةمالا ىلع ةدئاف كلذ نم دعت مل نإو اهتاحوتف يف لودلا هذه عسوت نم عمسيو

 نأديلوقناناءانل مضتاالو اذه :نظنلا,هلاصإ,الواركفلا هيلع قأكيدال طله ةلئاملألا

 نع زيلجنإلا دي فك درخي مهنيب طباورلا ديكأتب مهماتهاو ةرصايقلا نيب يطا فلحلا
 ةيلاملا نوناق ظفحو .هيلع اناكام ىلع كالهتسالا غلبمو نيدلا ةدئاف ءاقبإو ريصم

 ةجحلا ديبأت كرامسب سنربلا مزع ىف نأ لاق (ىنيلربلا ناتلا) لسارم نظ ابك ةيردصملا
 ءاقيإ ىف ةدحاو ادي اسنرف عم نوكيسو ,ةحيحص ةدارإو ديدش تابثب ةيسنرفلا

 افلا. ن ابكر دطه تلا ا تفلرملا عد قو ةبلطر كينلك اني لع صم ملا( فلا

 نافلايلنوفو اسفل ماتا وب ىافتال دنع لد دم د مل سما

 ةيمومح ةافايلل ول درا حملا اهييلعم تر رطل الكحل
 ىنذأ' ءءازرأ ثالباو' يغلا اذه ءازواو ,لاوهأ لفاحج عفنلا اذه تحت ىرأ ىنإ

 ىف ايالقناو ,ةيلودلا ططخلا ىف امظع ارييغتو ,ةيسايسلا ايفارغجلا دودح ىف ابيرق القنت

 قفتيل نأ لمكلا 0 ةليلزأل لاب وط نوكم الق معبر ةيمومتل علك ىىلا مح

 عضولا مار املكو :اليؤط ًانمز اهتأوانم ىف ًاريخ دجي مل هناف اسنرف عم كرامسب سنربلا
 عقتنح نأو !اتيقاوا دعت رعت انكي اهةقاداست ارك نال ديم فما فتور اوزا لع تدار هب

 ىلع انفلاطب تعري. ىويتيئام الاد زيتلاودلا لسا[ وهفءاسلا لإن كوورلا ةلود قسما
 ليغرا2ييقيللالاب لاري ةدئاف اهتلاتو كدلك مغ اهفتجو ىلوت تيفييتي |وطخم هكا

 لك اكلم رات نط ىيكيل ا دنا قا ريفلل كار لام ت روهد فالكل | دينا رول
 لإإءاهتع بالقنإلا نم لحي مل ءىلوألا ةّيزعلا نم وجريام هتاف اذإ ىتح ةهلمع
 رعؤم دقلبي نوكاي ال دكني افل ىلإ هب عض قيلازع ذلا كابتإ) الا ]عرج فرو. ىورخلا
 الكر ىلإ كل بلا ةانه فاقع ىلع اصيبت الاقي ىي,ةيبرعلملا لانا اساي ديددج



 ع هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامح

 ةيلجإلا ةظلس ع |دينجتب نتكملالةكدصم»علإ[مجوتتول اشاجب لزعيامللا نأ ملختبانإ
 لإ ةللبخ دير اعراو دع رملاب ري رواضالللا ةوفتلا لك قز هدايجلا اديني ملينلا يدا, ف
 ناكرأ ءدهيو ءايبن يلابعأ ةطيحيبل زيلجتالا .ةطلس قيةلخادلا,ةيقررشملا .دالبلل تأ

 هنب لوف تاصم علك قي بيسلا له ةيزيلجالا ةلودلا نآرولعي هنأليءاببلع يطلب

 هدفا د د . صقل سارا ضي هيو ا لس كل اس ل

 مل هعاجرإ ىلع ةيناؤعلا ةلودلا عم لودلا ةيقب تقفتا ول نكل  هنوعفدي نولازي الو

 كا الد ياو ( وفلل ام ترك درت 1 صدا ا يرد

 شاي ليال نام تقلا راددصإ نع ةيناهاشلا تادلا حانتما وهو دصتلا اذه

 ناطلسلل يءارت ام ىلع ىنبم عناملا اذه ماظعتساو ,ةلاحلا تناك ايأ ربصم ةيويدخب

 01015 رت دل لوح ل رملا دفا ل عا اوربا ل ده امن[

 ةرشملا لئاتم رلا ناو ةثاماشلا ناذلا ةصار اشو هامل هو دلذلا رع لا

 لضصو دقو ةفالخلا سمي امب ةنوحشملا ةفلتخلا نسلألاب ةعوبطملا ةددعتملا تالاقملاو

 عني ىذلا وه نظلا اذهف ءاشاب ليعامسا وه اهريرحت ىلع لماحلا نأ ناطلسلا ملع ىلإ
 انوش اؤاةطلساو ذالك[ طول طنا اه عطش وقل ىيارطلا يتق ل اظنطملا

 دزعلما لاب نحلل( كلا ضنابلفو اءازا فام هلو فلا ةظاطب زف طاقلا ربع هلع هال

 عم ةلصلا حالصاب الإ نوكي ال ارتلجنا نم سأيلا دعب ريصم ىلإ اشاب ليعامسا
 نئمطي امب ناطلسلا قثو اذإ نكمي ابر_ اذه نكمي له لودلا رئاس ةلاتساو ناطلسلا

 ةكرح ةينائعلا ةلودلا الو لودلا عارت مل دإ اذه .هيلإ نوكرلا حصي ام لودلل حضوو هب

 لاف ةيوشش تلال كدا درلابعل ناس اراده وع لع ناقص يف ةسولا راكم

 اشيانإ قيفوتل هليمر هقيس م نسانلا نيف .ةيدربصملارابدلاب يفلتخي مايأالا هذه فر ىأولا
 هبلطب ريضح ىلع اوعقوي نأ سانلا نم بلطيو اشاب ملح ىلإ وعدي ماق نم مهنمو

 قىتانسو .لوقلا نع تماص ىارلا نع كسمم وه نم مهنمو .ةقثلا ربخ هب انءاج امك

 .اهمف مالكلل ةقيقح ثداوحلا تعد اذإ دعب اهف ةلاسملا هذه نايب ىلع



 !رصم ىلإ نحي اشاب ليعامسا

 ف ةكمو لا دادنسا هيلع زعاو ريض ل ام رمأ قباسلا ىويدخلا ىلع مظع

 لكاشملا ىف اهكابتراو .ةيجراخلا نتفلاب اهفانتكاو ءاهتيلام رسعو ءاهتيلخاد

 ني لدختسا داع سروال ررار ليتات 9 5ك فهيا ا وزننا يللا ن2 يسلحلا
 زسنارف كيلبيبورلا ةديرج هتركذام هتريرس نم رهظأف (ةروثلا ءافطإو نيدلا نيمأت
 دوقي نآل هدادعتسا عم ةيرصملا قاروألا اولماح هبلطي ام ءادأ مازتلاب عربتي هنأ وهو

 !!دمحأ دمحم ةبلاغملاشيج
1 , 

 ربتخياة نيل طيف اهلل ولمق نيف ليس روكا سل محأ ةراقاملا ةاليوؤحاباف اكلوو
 ويشتمل علل ا ريمصب أ مهيرع زععببا ميالعلا ةليضابقلا نأر يسر جلوب هسركح
 ىلع قليزوظ انمز نمتسيإ اذار ظخ ىف نوكيس هبضنم نأ اهانضتقمرةحئالب (انئاب قيفوت)
 لسانا ةديبع قف يعستلا ناو ىرسصملا لطقلاب ةيلاملا رسم اني را نق اترك كلا

 نأو سيرابو انيفو جروبسارتسو نيلرب تايانو نم ًاديؤم نوكيس رصم ىلإ اشاب

 تيد رتب اه ديلي ةيسايسلا رن او ذل ريض ن فسمي لع لك اهي كا دك رق ل

 ىه اشاب ليغاسإ هد وعاز [ءايعسر نلعي تيحدئاوفلا م نناشلا ىويدخلا ةدرع لع
 ابوروأ حلاصمب ةقلعتم ارتلجنا نم ردصت يتلا لامعألا نم لودلا رظن ىف لضفأ

 ها ةيرصملا دالبلا ىف اهعفانمو



 عاله هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامج

 ةنيدم ىلإ نكاوس نم ديدحلا ةكس دمب اهحصنتو اهنع راصحلا عفر دعب موطرخ

 ,اهكلامت نم ميظع ءزج ىف تطرف دقف ءاذه ىف ةلودلا تلهاست ولف .موطرخ

 ةبحاص ىهف ءرصم نم زيلجنإلا جارخإب متهت اهاوس ةلود ىأو ًاتباث اقح تعاضأو

 .طيرفتلاب هتعاضأ اذإ اهكلم نم بيصن ةلودلل نوكي الف اهيف قحلا
 ىنامألا نييزتب ىلاهألا بولق بلجل نوعسي هتينابزو كورب تروث دروللا

 ليم نم اوذختيل «ارورغ الإ ناطيشلا مه دعي امو مهنميو مه دعي » لامآلا لييخنو

 ,رصمب ةماقإلا ىف ًاينوناق ًاقح مهسفنأل نوتبثيو لودلا اهب نولداجي ةجح نييرصملا
 ةؤلطيمللا ب كلادازوجملا وللا ةلدتبا رضوا ةفيظعر و 1ةراؤو دش ى وسامح د

 ةوقلاب ةعنمو ةليحلا نم اناهرب زيلجنإلا دجو ولف .نودروج ذاقنإ مسإ تحن نكل

 ربلا ىف لاصتالا مدع ىلع ًاداقعا لودلا ةرواشم ىلع ءايربكلاو رورغلا مهلمحو

 ,ةيناهعلا ةلودلا براحت نأو ,صربقو ةطلاك رحبلا ىف ةيبرحلا زكارملا نم مهنكمتو

 نوكت اذا ءلحاوسلا مومع ىفو شيرعلا ةهج نم اهتبراحم ىلع سانلا ردقأ مهج

 اذإ نكلو كلذ نظن ال .مهتأشو زيلجنالا كرتتو اهظيغ لودلا مظكت له ؟ةبقاعلا

 لع لوصللا تت اك لا لودلا تدع رم يلع ناك يا نا

 قحلا باحصا لهاستف .نيملسملا دالب نم الإ نوكت الو رصم لداعت ةمينغ

 .هراغ ىف ىرخا اقوقح مط عض لمللا ىداو ف يع كلا
 مهردجاو ةيرصملا ةلاسملا ىف لمعلاب لودلا رئاس نم ىلوا ةيناهعلا ةلودلا نإ

 ةلودلا نإ ايف زيلح الاب رفظلا ىلع اصرخ دشا نووكت نأ بحاول نمو اه مانعا
 بلاط نم لمعلل ىندأو اثعاب ىوقأ عبطلا مكحب وهو هتايح نع عفادملا ماقم ىف

 تافتلالاب ىرحأ الجاع ًارطخ نأو عقوتي رش نم ىفالتلاب ىلوأ عقي رش نإ..ةدئافلا
 نم زيلجنالا ىلع. مهيولق دسفأ ام نا جايه:ى.نيي ريصملا يسوفن  لطاب'مهورنم

 نشوحلا دش و ةينطرل( قرت يلا طر اج راديو ات سريا

 ًارغن حارجلا دازو بولقلا فاغش تقرخ ماهس هذه لك ءاهيف نكقلا دصقل دالبلا ىلإ



 اكمل

 ظففرا وةراشعالا نم اهقس تيطعاو هرج الإ تظاوجلا لطي ان اذ

 عاتجا هنع فشي امو بيرقلا دهعلا اذه ابوروا ىف ةسايسلا ةئيه هيلإ تلصوام

 ريفس ليسروك ىد نورابلا نيب تارايزلا لوادت هيلإ دشري امو ةثالثلا ةرصايقلا

 مكحلا هل حصل كلذ عبتي اهف لمأتم رصبت ولو .كرامسب سنربلا نيبو «نيلرب ىف اسنرف
 وهو دحاو ءيش الإ اهيدي نم اهصيلختل قبي مل هنأو ارتلجنا ىلع رمصم ىف ةلاح لا رطخي

 ءالكو لامعأل مهنانئمطا مدعو اهبلط ىف مهدادتشاو مهقوقح ىلع نييناهعلا مايق

 لضينختب (الاوادل/ ميس جبع لكللا 8 ولا ااةنيل قا[ يصب ةناعمالا فتيل الا

 داظفأ ءيش ال هنأ نويسايسلا ىريو ارتلجنا دي نم رصم عزنو ةيزيلجإلا ةطلسلا

 دلال لوني هيدلانط قباتواطلالأننتلا كيظرح: فاك عل# اكوا رمأت

 قوثوم ردصم نم هيلإ لصو ام ىلع ءانب انيف ىف ناتلا ةفيحص لسارم ربخأو

 ةطلس ديدجتو ةيناهعلا ةلودلا لخادت نأ مهيار نم ايسورلاو اسفلاو ايناملأ ةلود نأ هب
 الإ اذه نم ضرغلا سيلو ةيسايسلا ةلاحلا ليدعت بجوي لينلا ىداو ىف ناطلسلا

 ةلودلا ىغصت نا ئارلا نم نسلم راطفال ناك 2 زريلجنإلا 0

 ةماالا ناشلب ىداتت ريل د دئارج نأ ىرت ىهو اهئالكوو ارتلجنا حئاصنل ةيناهعلا

 ىف نيكقلاو لب ربصم ىلع ةيامحلا نالعإ اهنم ةبلاط ايناطيرب ةموكح ىلع ةيزيلجنإلا



 نوتسدالج

 ردصم ىف زيلجنالا تانعإو اهقوقحب ةبلاظملا ىلع ةفاك ةيبوروألا لودلا تماق

 نوميقيو اهدوعو زاجاب ارتلجنا نوبلاطي مهعيمجو ايناملأو اسنرف 0

 .ةددعتم هوجو نمو ةفلتخم تايفيك ىلع رصمب اهامعأ ىف اهيلع ةجحلا

 اوئيهو مهتلغ اؤذدع اواةيغلرإلا مهامعأ نم اوغرف دق هعابتأو دمحأ دمحمو

 ةريخألا رابخألا ىفو ربربو دصود فارطأ اودصقو ةفيثكلا دونجلا اودنجو مهنؤم

 طخ ىلع رخآلاو ءارحصلا نم فحزي امهدحأ نيقيرط ىلع نيشيج اوريس مهنأ

 موي لك رصم ىف دادزي نمألا لالتخاو لاحلا قيضو بارطضالاو قلقلاو .لينلا

 اهلك الا طين ءاودبسل اذا, خلخاانمادعل انت وصخ شما ذل اذورقج ل3: | مكه راطا دج

 كايعأ ل موعاو يغار اففلعللا رأى ةماقلازت ركادستلا كيب ئه اط قاكفالا ةةقادلقو

 ةمواقم نوفداصي ول هدوبو ءنادوسلا ىلع مهفحزل حاترم وه الو رصم ىف زيلجنإللا

 هب ا»:يتارلطلا وعارو“لتلا ئاغيلاو نأ دقفو ينلا: الاشبال ررتم ا. ةلطحفيإ يلج وطخيسدل
 ايل ةياقيلة طول دانك ابدل ابن ةريطسخا تناتكرقلا دراكمل | اكدعت لك دلع ذاك «تفايعملا

 انك موطرخ كلمت وأ نومعزي امك نودروج ذاقنإل راخبلا: ةكرخ نم عرسأب موطرخ
 كلت روهظو زيلجنإلا مهماكح ىلع نييدنطا بولق بالقناو .دصقلا ةقيقح وه

 نوسجوتي نيذلا تاوجرلاو نيباونلا نم ًاصوصخ اهرتس نع زجعلا عم نئاغضلا



 قولا ةورعلا دع

 فوقوو ةشيعملا بابسأ لطعتو كابترالا دادتشا نم سهاتلا ةديرج هب تفرتعا ام

 ىئاوناك ياللا ًاصاوطتب ملابستفاللا عا ةقيمكلااتنالفاعلا فارشإؤأ>راجتلا ةينالؤم

 ةفيفخ ةكرحب ةلاحلا هذه ىف مهو نويرصملا بح اويقا!اًهعلنومريسو مهناطوأ ةمدخ

 مويلاو .ةيافكلا هيف لمعلا نم ليلقو زيلجنإلا رش اهوفكل (ةينامعلا) مهتلود نم

 لب رئاحلا ةفقو اوفقول نييناغعلا نم ًاتابث اوحل ولف .نادوسلا ىلإ زيلجنإلا هجوتي
 بلط نع .نييناثعلا توكس ىف رطخلا لك رطخلا نإ .هنم مط ىجنم ال امف اوطقس
 نأ غهملع: ىفوقيلخنالا ديعاؤمناةقثايبسشفتأب اورظاخي نأ «قلأزلا نم قِسِلَوأ/مهقؤقخ
 ىردصملا رطقلا ىف مهتطلس ةداعإ نم هيف نونكمتي ىذلا تقولا وه اذهف .اهل ءافو ال
 ءانغه ثبازفب يضلل ةلوناؤدعلا كم: مهكلاخمةتايَض كلذ ىف ورئنلاداوسلا (قلاعألانلإ

 الو نايعلا هتبثي ام اذه .ةكلهتلا ىلإ اهب قلأو توملل هسفن ملسأ نم الإ ةصرفلا
 مكتيلتعلاعنأر اطأو انيلط لزق ةاغاق جاخالاو اهقسفتلف ]ا ءوهشج ا ةنلفر اثقل ذا الدفا

 .ليكوب



 ع هدي دفع رئيسا ىيلفلا/الانج

 هلإةديلإ اسرع مدلك لو اذلملا العز اضو لإ قولا« ىف هوطحم” لقب اذني ذلارا بق واللا وقل

 فلتخي ال ةرملا هذه درولل ايسورلا ريزو فلح نإف .ضقني قاثيمو ثكني دهع دعب
 ةقلكلا تانطابسلا قئاحل مع هل ةيطخملا:ةججلا نأ ناك اةقئالللا ا كيغلا نع ناكلا اذه

 .لوقعلا. ماس رسو لوهذلا راثآ نم الإ اهب زيلجنإلا رورساامو

 تقطر اقل [نأزءهلوتبر هلق نيم هتبوض رف قي اوتيل دالاج ناءا ذه له بجطأو

 نأو لبقتسملا ف فعضلا اهب بقرتي وأ زيلجنإلا ةيروطاربما ىف نهولا نظي نأ لقعلا
 ىلاف دنهلا ىلإ ايسورلا تطسبنا اذإف !!ابجع .ارتلجنا ةطسب بجوي امم لودلا ةطسب

 فاؤنلاابضيق ن ؤوعيفتر امي نأ/ لاقي اظمدتت مالو ىضتقتتاهجظأ يارتلح, طفت نبأ

 (ميفف 2 نمل مانانإ ىلع اهل تعش هزايسورلا ىلا ان ع هل علا
 ىناوتت الو زيلجنإلا باهت ال ىهو اهملإ ةلايم هيلاهأ بولقو هواحنأ تمع اهترهشو
 رطخلاب سحي ال ريزولا نأك ءاذه هموي دعب فوخلاب هيف رعشي موي ىأف اهريس ىف
 .دنسلا رهن ىلإ عاصت وأ باجني يف ايسورلا, لح ىتح

 تبهذ ام تاكحضملا نمو .هدشر نع ناسنإلاب لضي كابترالا نأ مرج ال

 ةقث ىلع لدي نوتسدالج نم مالكلا اذه نأ نم تيزاج لام لابلا ةديرج هيلا
 لاحب ماملإ ىندأ هل نم نأو ,تالكشملا اهب لح تاضوافم دعب لودلاب هنم ةديدج
 مهكالمأ رئاس ظفحل مهليطاسأ عزوتو مهتيركسع فعضو دنطلا كلام ىف زيلجنإلا

 اوي دنطلا لإ ايسورلا ءدقتو مهملع لودلا تلات عم مهتم نيبفرشلا اناحرلا :رثثو
 01 ل ياس دو د ا ترف واج از 0 2

 مردف دادنب الرلكلا ار وطاربما ىأ) نوتس د داج لوس اع نرجو فرع 0 مهتطلس

 3ك ةباصتلا لها ءدعاتبو دا ركخ عدش هول هنا ءداتعلا ىأر تر( هاك كم

 ىف ةنتفلا تماقو مهتلمح ىف زيلجإلا لمأ باخو رصم ىف ةريحبلاو ةيقرشلاو ديعصلا

 نك لتقو رمجلا ىضقو ةيدوبعلا قر نم سوفنلا تصلخو ايسورلا تمدقتو دنهلا

 .نيملاظلا موقلل



 قولا ةورعلا 0/0

 اهقييضت نم ديدش رجض ىف نآلا مهو مهلع ةيزيلجنإلا ةموكحلا تابثو نم رشلا

 نمو بنعم الطن نأ قىتح «لالقتسالا ةروص ىلع مهو مطامعأ ةبقارم ىف اهديدشتو

 انقاطب يعول ! باقم آزو ووو شعرا. ىلاء ا ماثأبا وهن ءةيبستملا بزلاطألا ةتايعأ
 ىلا لهلغاواملمقا كوعللا هلك قالة, يا لخ مالنا وفكر او ]م فالخإل | وضوعل

 نم مهلجخ رتس نوديري ةهج نم .مهريس اذ اطبختو-]لجإالا يسايس راكفأ

 ةبقارم ليكشت لوذلا ىلإ نوبلظيف مهراطوأ ضعب ءاضق عم ةيرصصملا لامعألا
 ةنايصل افلح ىداو ىف مهركاسع نم ةمذرش ءاقب عم اهتأشو رصم:كرتو'ةيمومع

 ذهل اعمأت#ةي ادم هكللاوملا قئانل انماطق ابك) ؟ىطولا ذالبللا ةولط نحب ةيلرألل ا ذاودتملا
 ىرخأ ةهج نمو .ةكوحضألا هذهب لودلا نوهلي ولج نومهوتيو (!تامذرشلا
 ةينايبص تاهرتو ةيلايخ ماهواب ةيزيلجنإلا ةمألا عانقإو مهسفنأ عانقإ نوغتبي
 ميرو روللل اموطما انيفللو عام ديمتلافزانخ تؤم لسا كاش باو
 كلاي نونضا ةيييدعابف (سنيما لوي دس ىذلا لويسملا كواسل الفلا
 هين ديالا (كسباف الاوز ىف ةاقلا لاق ف كاع اييلغ (اوكس نيف دع ةيردنجلا

 ةدحب هيلع ّ مث ايسورلا ةيجراخ ريزو سريج ويسمل ةيصوصخلا هتف زعمب [ديغس

 لوصخ اف .ةقوايم ةيغر نسيريطل نيم فرأ ثا لاق و ضالخإلا هلع عينت
 تلاق ىتح لوقلا ىف غلابو امهنيب قاقشلا عفرو زيلجنإلاو ايسورلا نيب تافاصملا

 ةفيظولا ىلع نيرفود درولل ايسورلا ةئنهت ركذ دعب (كيتامولبد لايروميملا) ةديرج

 يف نيتعزانتملا نيتلودلا مطالتل ةلهم هب نيعت قافو دقعب فلكم دروللا نأ ,ةديدجلا
 بانج هيلإ عفدنا ام اذه .لامثلا فرط نم ناتسناغفأ موخت ديدحت دعب ىطسولا ايسأ

 ريرغتو ىزيلجنإلا بعشلا رطاوخ نيكستب فغشلا ةدشو بارطضالا ةوقب دروللا
 ا أ هينف ءاضي اولماز ؤدقم ويكمل ةناج ىعوس ىاعلا ماش وردنللا ىف لوعتلا

 اوقفط ثيح ايناطيرب يسايسب ململا زجعلا رادقم ةلاحلا هذه نم ملعي ءىراقلاو

 نيبو دنطلا ىف مهمكاح نيب ةيصخش ةفرعم قرشلا ىف مهتسايس ىنابم نم نولعجي



 ن1 هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامح

 باشعألاب نوتاتقي دنطا لهأ نم نييالم دجويو .ًاصالخ اهنم نودجي ال رقفلا
 لقاعل حصي لهف .مهتبانم ةدوجو مهبضارأ ةبوصخ عم رشبلا تاوقأ نادقفل ةيربلا

 اهضيف اوضافأو نييدنهلا مهاياعر ىلع مهتمحرب اونض زيلجنالا نأ اذه دعب نظي نأ
 اناس انيعسع ناطيزبلا يشل نييرصملا نيب ةطبار يأ .نيب ,رصملا ىلع

 رصم ىف راثآلا قباس نم الام عم ةيسنرفلا ةمألا ن أ لاقنإ نأ حصي له .صاصتخالا

 اهلمحي ام وه اذهو ًاماقتناو ًادقح مهليكنت بلطتو مهيلع اوسقتو نييرصملا ىداعت
 نييرصملاب رارضإلا دصق كالهتسالا فيقوتو دئاوفلا فيفخت ىف ةضراعملا ىلع
 لودلا ليمتسي ام رصم ىف نإف لقعي ال امم اذه .ةيقابلا لودلا كلذ ىلع اهتقفاوو

 زاصعم قد ةبملايللسلا ءاللكو نا وأ: لقفلي الايك اهتمي ماعشنجلا نا ,اهفمت_داعاالب ايبللإ

 انيليعبللا الاس فيلاط» ىخ اذه ماظعلا لولا لاجل خس نري للاراتو فحم حوت الكر

 نضرأ نأ معزي نم.نأ ىلع ممألا رئاس نيب نم اهملعب نيلجنالا,دزفتو مهتيلام نوئشو
 انك ئقرتفأ: طق لوط [هييلخ ىلإ كا ءاددسلا الام لان روع بص اقلاع 2م يق اضم
 ةياغ عم مايق نسحأ اشاب ضاير ةرازو مايأ اهنم بلط ام ءافوب تماق دق رصم نإف

 ميسقت نسم.ةماتلا:مهترسمو اهعاونأ بئارضلا ةيدأت نإ ىلاهألا حايتراو ةعتسلا

 ىلع اشاب ضاير دعب لاحلا رمتسا اذكهو ةيعارزلا مساوملا بسح ىلع تابولطملا

 كلت ىلع لاول نم نشيجب .ارقلجنا تفز نأ ىلإ: هدهعب ىف عضوي يذلا, نم اسألا
 نآلا ارتلجنا ىغتبت اف ءاهتراثأف ةنكاسلا حاورألا كلتو ءاهتقلقأف ةنئمطملا سوفنلا

 نع لودلاعلبباذامو ئاوفلا.نصِلقنتو:ةيفطتلا ,نوتاقا جيقنت | ىلغ حئاملإلا|خرم

 ا ضاءاعم

 ءاقك نأ «ليرقوا اهلهأ نبهت اظن لعد وتمتد نأ ايناظمإو ةيوكتاب اذ

 الف ةفلتخما ممألا نم نينئادلا ىلع ةعفنملاب عجري ةقباسلا اطوصأ ىلع ةيلاملا ةلاحلا

 نالعإ لبق ترداب اذطو ءرفاو رصم ةروث نم ةصاخمل ا ةيزيلجالا ةنيزخلا ظح نوكي

 اهب العب امف نئأتشتل نيدلا ةدئاف ضيفخت ىف ىعسلاب كالمتسالاوأ:ةةايلسلا وأ ةيامحلا



 رصم ىف سانلا ضعب ءامع
 اهمف زيلجنالا دصاقم نع مهبماعت وأ

 صيقنتو كالهتسالا عفد فقول اهعسو ىف ام لكب ايناطيرب ةموكح ىعست
 ةلودلا له .ةميظعلا ةييؤروألا:لؤدلا'رئاس كلذ ىف اهضرتعيو ىرصملا َنيدْلا ةدئاق

 ايار اطوممل نييئملا لعل امومعت نيلاعلا مرعي در كوشلا دما تارشألا

 ةنيزخلا ىلع نيدلا لقتل ًافيفختو نييرصملا ةحارل ًادصق لمعلا اذه ىلع مايقلل ةمحرلا
 غلابت مل ةلودلا هذه نأ وأ .مهتورث ةرئاد عيسوتو ىلاهألا ةهافرل الصوتو ةيرصملا

 ةزسقلا ف طققلا اود وام لودلا نكلرو هكحلا ىلا دتعالا ةدح عع فاز ةعفصلا/ق

 تحلف نو ديجر_ النا اذهل نال ريطملا نيرأو جنب يضر مار لكون مساح وهام

 هيلع مه ام ةقيقح فشكو نييرصملا لاوحا ىلع تغلطا اهنأ وأ :مهاقثأ نم,ءىنث

 كرف وللا لت نينا لفل داش يوجين ينام نقب اهلا نع ىلا ككل

 اهضراعي امإو قدصلا ةمدخب ًامايق هيلع تفقو امب لودلا ربخت نأ ايناطيرب ةموكح
 ...ال .ال .رمألا عقاوب الهج اهاوس نم

 ةيدعطلا ةالبلا ف ةيززيلطالا ةعباوسطتلملا | ساق يمس كلذ ارم عرق لبلل

 موسرلا راقوأو بئارضلا لاقثأ نم اولمح كلاما كلت ىف ىلاهألا نأ هل نيبت اهوحنو
 نطق ويسأل ار طممت انه وما ة عدم ركن ورحلو ميا ىلل' فاول ل اف عقول اوتفاأكلا



 عما“ ةديعادتع و ئيجشلايقأللا الاتع

 ىف زيلجمنالا ءاقب نم بولقلا ةرفن ديفي امب خيشلا ةرضح ةباجإ بيرلا ثادحإو

 لدغ هوبا قي ططنخل |اناذكتالا»اهوسلا و سا خوأ هيلط لق اذ ابفعاذم دكازططبا

 كاذنطا» كسا طالاوالا هون دلبأوللا الرس داق انا ع ةلعنص ةوالإدفلا

 اذإ ىتح رصم ضرأ ىلع طلستلا نم دصقي ام ىلإ ريسلا بورضض هل نيبتيل بولقلا
 .رخآ باب عرق لواح باب ههجو ىف دس

 تاكراش داعتألا نط اوالغو ةبننلاالطرب أ نيود 2 اللول اكرر امأ

 ام لك ءاغلإو ةيرصملا ركاسعلا درط نم دروللا هدصقي حالصإ ىأ .دروللا اذه

 لحب دولا نإ ؟ةيكزطللا"ةسركذللا ارداف »اود ىجلا »الهلال ادوات طلبا الس
 .هطباضلاب ىمسملا رفخلاو ةطرشلا ناوعأب ىرضملا دنجلا لادبتسا ىلع ماتها لكب

 ليبس اذه .رصم ىلع ماتلا طلستلل قرطلا ديهق هدصق نم نكي مل نإ ؟ماتهالا اذهام

 ديحي ال ىزيلجنالا ةيهادلا اذه نأو ًارارم انهبن امك هتاحوتف عيمج ىف ىزيلجنالا هكلس

 اًوتحو هنا ل اذتكح اك مدع هيلع ا كهافقو ةلبق خف دفالشأ, هكلاللا3 دق" دنع

 مايأ دعب حرتقيل ةطباضلاب مهادبإو ةيرصملا ركاسعلا درطل هعسو ىف امب دهتجي .هرامث

 اللعت ةيدنه لا وأ ةيزيلجنالا شويجلا نم ماوقأب نييرصملا ةطباضلا لاجر ليدبت
 فئاظوب مايقلا نع مهزجعو ةيماظلا مدخلل مهتيلهأ مدعو نييرصملا قالخا داسفب

 اذه لك ةيلحلا ةموكحلا فرط نم اط ضراعم الب تاهجلا عيمج ىف ةدئاس ةيزيلجنالا

 اجارو باون لك عم دنهلا ىف هوقباس لعف اى كالمتسالاو ةدايسلا نالعإ لبق هيرجي

 .مهدعب نم مهفلخ لعفي لازي الو

 ةلاَرِإَو بارطضالا نيككستل ناكانفإ زصمأ ىف مهل دت“نأ زيلجنالا معزي

 تددبتو هبزح ءاسؤرو ىبارع نجسو نايصعلا عفترا .ةحارلا ريرقتو نايصعلا

 لزانتلاب رصم ةموكح ايناطيرب ةلود تمزلأو انايصع هومس امل رثأ قبي مو مهعومج



 قولا ةورعلا ب

 اذه .الإ سيل ةصاخلا اهتدئافل ىعست ىهف «نييرصملا ىلع نالا هب لضفتلا معزت

 مدي التاهيل القمل: نا غار ص حم تومصألاو ًاهاتضير امم, ييساقف كاودبلا, قا تنقلب اهاقتطوق

 الكاع ىصعتخ :نيلكجلا ءالج الاوددلا : مي هع | وباقل ءلطقتو نيلصاألاا ظيرطتفإةءاراذ

 ةوطلخ:لسك ىف:ةبعصلا تابقعلا ةماقإو مهبلع:ليحلا باوبأ سب مهتنهاالجآ وأ

 1 ىلإ اهنوطخب
 اهينف اقيينل ورايو اوان ءاومعل مهتازتلظم تاقفكناوءقيلجن الا اددطاقسا اموهظأو

 ةدوكنملا دالبلا كلت ىف لفغلا ضعب ناك نإو ةيبوروألا لودلا نم ةلود دنع ةبير

 زيلجنالل فلزتي هدصقم ىلإ بهاذ هقيرط ىف براض هنإف اشاب رابون ديرن ال) ظحلا

 اني راذاهج املرءا جيفتأقتلط سن (ولازم هنليفن رطأ اه مقل ال لانش موكب
 الإ ةيرصملا دالبلاب دصقتال اهنأ اونظيو ةيزيلجنالا ةموكحلا مير عم اوليمي نأ ًاعمط
 ركاسعلا تلبجنا اهئاحنأ عيمج ةحارلا تلمشو دالبلا ىف ريخلا ضاف اذإف ًاريخ

 ضئارف اودأ مهنأب نيحرف مهدالب ىلإ اوعجرو اهيلإ تءاج اك اهنع ةيزيلجنالا
 !!ة ا فننلا قعح قلل

 .كورب ثرون دروللا تاكرحب اوربتعي مل فيك نيرورغملا ءالؤه نم بجعلاو

 ًاروط .ديري اهف مهركاذيو خئاشملاو دمعلا هيلإ ىعدتسيو ةيرصملا دالبلا ىف لوجتي
 ةليطبو نخب ما نكمءايف كي داجألا.ةفارظأا ةم اجو .ةينالعازخارردوط و زاازس
 داردإلااييشلا التطتو كيان اكامارا الملا اقالق غل ,ةياللاؤلاا نمنهتماوكحلا قيكعل

 ءاطغلا فشكي ملأ .نونظي ام مط ليخت ماهوأ ىأو مهسفنأ نولفاغلا للعي مبف ,ةقيقحلا

 عماج لا خيش ىدهملا ىسابعلا خيشلل كورب ثرون دروللا لاؤسب ءوسلا ةين نع
 ىلاهألا راكفأ نم ملعت اذام) :هلوقب هعم مالكلا حتتفا ثيح ةرهاقلا ىتفمو رهزألا

 0/0 نبال وذ مل ولف .(دالبلا ىف ةماقالا ميدن نأ زيلجنالا نحن اندرأ ول

 خئاشملا لجأ نم ًاخيش ردنبي ةيهادلا ئسايسلااذه ناك فيكف لينلا ىداو كلم

 نونظلا ةراثإ هيف ام 7 نأ عم لاؤسلا اذهب ىرصملا رطقلا ىف اماقم مهالعأو



 وه هدبع دمحمو ىنيسحلا نيدلا لامح

 ددغلا ةليلق ةمأ لع راع آل .ىفي ىتح انئمطم انمآ عنريو ىعري هداحا لع ىرخ

 .حالسلا ةوقب اهترهقو اداوس رثكأو ةوق اهنم دشأ ةمأ اهيلع تبلغت اذإ ةوقلا ةفيعض

 ةمالا شخ نا وه ءنامزألا لواطت ةيسنب الوز وه دلا رك ءوحف >2 ىدلا راك اهل

 نع ةلفغ انمإ .مييتفاون نم ودعلا ىدبأ نيكل نما ةنئاطاوا الاجر دحا وأ

 ندع نيتحاسب نونركيف :يتايج لع ىدقن ءارجو ىفو مق قة وا 2

00 
 دقونو .ةيمالسالا ةماهشلا لماوع لمحو ,ةينطولا ةبحلا مالعا عفرن نا انيلع

 كئلوأب فذقنو مهروحن ىف مهديك درنو زيلجنالا لامآ بيختل ,ةينطولا ةريغلا نارين

 مهقبس نم نينئاخلاب اوقحليل رايدلا هذه موخت جراخ مهلإ نوليمي يذلا نيلفغملا

 هيطقيت نيم نايا لطخ اذإ اذه .نويسكي اوناكاج ناوللا تادع اوقودو

 اوبات نإف .اهحلاصم ةياعرو ناطوألا ةبحم ىف قدصلاو قحلا ىلإ مهعوجرو
 لوملا معن وهو .مهريصنو مهملو هللا ناكو .مهريهظ قحلا ناك اوبانأو اوحلصأو
 .ريصنلا معنو
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 درجيأ ,نآلا رصم ىلإ شويجلا لاسرإ نم ديرت اذافف .ةليوط ةدم نمنادوسلا نع
 قلصت وو ذا ا نولوتني مج ىريلالا ل ابجإ ني ده كل نوداؤيوجل كابو
 عيطتسي هنأب اهسفن ةيزيلجنالا دئارجلا دهشتو نيرئاثلا ةبراحل تقو لك ىف هبكارم
 ىلإ اهقوسو شويجللا ديرجت ىلإ ةجاح كانه سيلف ءاش ىتم هجو ىأب صالخلا
 نأ اهشويج (١)ةيقوتب ايناطيرب ةموكح ديرت له .ةلعتلا هذه تحت ةيردصملا ىضارألا
 الإ ثدح ام للخ اذه .قيرطلا عاطقو نيبهانلا ىديأ فكتو ىلخادلا للخلا عفرت

 ةيقوتب ءيشلا وح نكمي فيكف ةبيرغلا ةطلسلا نم ةرفنلاو ةيبنجأل شويجلا دوجوب

 قبي ملو رايدلا نع ودعلا شيج ىلا اذإ هرثأ ىحميو عفتري للخلا اذه .هدوجو للع

 نوعسي امل اباجح زيلجنالا اهمعزي تالعت اهلك هذه معن ,بانذأ الو سوؤر اهيف اه
 اناا رتبسس فل كاني ل داع ايف ماو قا هلملاالا قدك بالا رولا ا نيمللا

!0 

 دة طاقلاولإا رمألاب تحاصر تيعلنإلو : لفاعلا دش ناراطونل | ذه زوق روف جلف

 وأ هنم الهج مهدصاقم ىلع زيلجنالا نيعي الو .ميظعلا ديكلا اذه نم سرقحيل

 اثم ناك لهل دللار ال اجيك .هدالاب وأو هضجش للعدو افتر قدما, نوليضماوأ رارتغا

 مهديفت ال ؛قرشلا ءارمأ ةلفغ نم بجعلا لح اذه..هيبنت ىلإ جاتحي رمألا:اذه

 بوانتو .لزاونلا مهبردت الو .ثداوحلا مهملعت الو نحملا مهبيرت الو ءبراجتلا

 لم اه يصاب ذأ همته ىلإ نيل ألاب ةزبلار زوج ا أ "هلو رم :يعاصالاو ايزل

 دعا ىزشا: يفت رفق لييبا اهدنازمأا ةولتتيو اماكن ىذتاتاذالثلا نركلق جلا
 ىشخي الو اهنع اوهليف اهعقومب ةصاخ ةلزانلا نظيف هراح ضرأ ىف قرشلا ريمألا
 لثم مهلثم .هراج هب ديص ىذلا كرشلا سفن ىف عقيف هريغ هيف طقس ايف طوقسلا
 امع ةلفغ ىف عيطقلا رئاسو ةحبذملا ىلإ دحاو دعب ادحاو اهنم باصقلا قوسي مانغألا

 !ءلةسروح وأ ةفاقو ا ةيقروقأ ةيلكلا نراغم الزروع

 ...ةرعولا قطانملا :اهنوزح-_-"'



 قحلا

 لانف ! لاكي

 3 لذخب ا

 :رورخلا 00
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 تايلك تع 8 ت , «قثولا ةورعلا بالألف



 مهل لودلا ةضراعمو ةيرصملا ةيلاملا نوناق ريوحتب زيلجن الا ماتها ىف ةلعلا انيب

 مهقيرط نع اوبكن اهعانتما ىف لودلا تتبثو اعفن مهحاحلإ مهدجي مل املو .نوبغري اهف
 عيل ماب انون) مطاح ناسلوز هاا يوامخلو نلفافا لوكلا اعأرل |ىناكتتاو
 هيلغب تطيع نع ىخبب (ةي زولك الا رتييزمصملا زف وكلا نإ رحمان ودل ماما

 ةطلبن تابثا' يفورصتلا | ةيبرويلكاللا ديصق ناكلا كل لوتلقال | فتق رتل ويجدد ةفاكت

 هيف نولمؤي اوناكو لجاع ذوفن وهو رصصم ىف ةماعلا حلاصملا ىلع مهتكوش ةيوقتو
 امير اروي كوكل همراس ىلع نعيم ةلاوطت نأر ارو اورولملو .هيلإ انرشأ ايه ةدقاق

 ضقنلا ا صا هقول

 اما قس اللا ةيقعلاف وجو نوزم رضاكم زن نوران خل ا رفنل تلم لع كا راع اقه نام نقلا

 هيلا ريق بتعب نرلكللب لور يعبأ ليدل روني عب انريجق رضا م ةات ولة يعملطم رئاس

 نوعجري كلانه .متازعلا تابقع مههوجو ىف ميكو 0 شويج مهمداصت نأ

 اند نط نورسخيو ةنوخلاب



 تايآلا سراهف

 ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ

 ريصملا- انلكوت كيلع انبر

 نوهقفيال فلاوخلا عم اونوكي نأب اوضر
 اليدبت  اولخ نيذلا يف هللا ةّنس

 هقلخ ىف هللا ةّنس
 توما نت تكفا ريو كلل رتأا ال
 نؤلللعااوناك ولك اعزخلا ةللا يق.

 نورذحت  ةقرف لك نم رفن الولف

 اتالم مولا الذل وظف

 يدك سارا
 قحلا نم_ ىّودع اوذختتال

 نوددرتقي نونمؤي نيذلا كنذأتسي ال
 ًاديهع هلك نيدلا لع ءريظلا
 ةرذ لاقثم لمعي نم

 مكحيرا هلوسرو هللا اوهيظلل
 متعطتسا ام مط اوٌدعأو
 ميقتسم طاردص ىلا ءاشي نم يده هللاو

 ودوم نعصت هللا كاك

 ثّدحف كبر ةمعنب امأو

 ىروش مهرمأو

 ميلأ- اوملعاف ميلوت قر
 ناودعلا_ربلا ىلع اونواعتو

 اوفراعتل راسا مكانلعجو
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 تايآلا

 00 ءايلواد شر لل

 ١م نييداكلا نا ركزت نين كيشلا

 ١ طلاب! فيش اؤادننا

 1 اهانقأ نا كلا قوريدك الفأ

 ١0 نيلوالا_ لوقلا اوربدي ملفأ

 0 رودصلا- ضرألا يف اوريسي ِعلِغَأ

 /١0 مظع- سانلا مه لاق نيذلا

 1 بيرق اوفك مه ليق نيذلا ىلارت ملأ

 7-١104 مهسفنأب ام- موقب ام ريغيال هللا نا

 ١ع ناتالحالاو«ل وعلا هةرطأر هللاكوإ

 ١ 6/ اهب اوحرفي  ةنسح مكسسمت نا

 ا را مكمادقا- هللا اورصنت نإ

 16 ديهش وهو ئركذل كلذ ىف نإ
02 1 

 نة يا ةوزفاكلا لك شايب الملا

 ١2 ريصنلا معنو ىلوملا معن هْنِإ

 0 مكيقؤلاه -لروفؤكف نبأأ

 ١و0 ام عطا انعم كي ملل زواييشاذ



 تالا سراهف

 نينمؤملا عفنت ئركذلا نإف رّكذو

 ...ىرقلا كلبمل كّبر ناكامو

 ...هبر ةمحر نم طنقي نمو

 ادشرم- هللا دهب نمو

 نيثراولا- ّنن نا ديرنو

 مكنوبحي الو مهنوبحت متنأ اه
 نينمؤم رتنك ناكضللا راصتا اون وك اوم نيددلا هارد

 نيبرقالا_ طسقلاب نيماوق اونوك اونما نيذلا اهءااي
 نولقعت متنك نا- ةناطب اوذختت ال اونمآ نيذلا اهمأ اي
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 كرك ذ كا انعنألا#

 تاحلاضصلا اولمعو اونما' ني دلا هللا دعت

 ل ف مهرواشو

 نولمعت هللا ئريسف اولمعأ لقو
 نينمؤملا رصن انيلع ًاّمح ناكو

 ديدشلا_- ىرقلا كبر ذخأ كلذكو

 نوحرمت ةيرق نم انكلهأ مكو

 نينمؤم- نوقاخو مهوفاخت الف

 مكحير- اوعزانت الو اوقرفت الو

 مظع- اوقرفت نيذلاك اونوكت الو

 ادحأ كبر ملظي الو

 نوحلفملا ةّمأ مكنم نكتلو
 نوح اصلا روبزلا يف انبتك دقلو

 نينمؤمللو هلوسرلو ةزعلا هللو

 ةليدلت مللاللبل دع كل
 مكين أ ةبيصم نم مكباصأ امو

 نولمعت مع لفاغب هللاامو

 تروم ادع ٍبيبكتزل ذاب قوت الا

 ديبعلل مالظب كبر امو
 ...اوناك نكلؤواذللا مهملط,اقلل

 ىمعأ - يركذ نع ضرعأ نْمَو

 داق نم هلا للاب اًدطل

 اريثك_ ةمكحلا تؤي نمو

 ىقثولا ةورعلا
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 ع نكالس لال نر ايف

 عوام عال ل اجب معلا ق 0177 رم ةيردنكسا

 انهم سيفاين رايكسا
 كيو رغب رمزع معا عاق علو ىو ”عم دعب قالا
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 ةموكحلا تردصأق .هعفد لإ رظنلا اذه وددهلا ملكت ا يكل يضايتتما و نيعلسملا ةيعوت

 و نيتتس ةّدمل نيبحلاب قثولا ةورعلا نم ادادع زو نم هيحوم بقاعي ًانوناق ةيناظيربلا ةيذتها
 نم عنمي رارق رادصإب يردصملا ءارزولا سلجم زيلكنالا مزلأ كلذك و .هينج ٠٠١ اهرادقم ةمارغب

 مهتكرعم يف زيلكنالا حجن و ,ةيرج تبسح ةديرجلا ةزايح نا امك ةيرصملا دالبلا يف اهوخد

 .قثولا ةورعلادض

 اهئآرق ىلإ لصت نا (قئثولا ةورعلا) عطتست مل .ربصم و دنهلا ىلإ لوخدلا نم تعنُّم نا دعب و
 ددلعلا رودض دمي انا كففوتف فق وتلا اهتلعا قو رطلا هده. تضرف:و ءاهتلاسر علبت"و نيفاتخملا

 .م 1887 ٠١/١2/ ىف رشع نماثلا

 دالبلا يف انراكفأ ثب .انزجعي ال» :لاق ثيح .دحلااذه دنع رصتقت مل يناغفألا ةلاسر نا الإ

 .«نوريثك قحلا راصنأ نإف لاحلا اعد اذا ئرخأ هليسو ةّيأب وأ ةديرجلا هذهب ناك ءاوس ةيقرشلا
 اهئراق ركذت ةدحولا و ةروثلا و ةضهنلا ىلع ةلاد قئاثو و ًاعصان خيرات (قثولا ةورعلا) تقب و

 .لطابلا ىلع قحلا راصتنا ةيمتح و لطابلا و قحلا لهأ نيب دتمملا عارصلاب
 علطم يف رابعتسالا ةبيخ تءاج .هتايح يف اهجئانتُب رفظي مل يتلا ينيسحلاديسلادوهج دعبف

 هللا حور مامإلا دهاجلا هيقفلا و حلاصلا دبعلا دي ىلع هللا مهذخ ثيح يرجهلارشع سماخلا نارقلا

 .* ىيمتملا يرشوللا

 ه ١81/4 رفص ةعبارلا ةنسلا «ع ٠ ددعلا ناريا «مق» نم ةرداصلا ةيرهشلا ,بتكلا ةآرم» : ةلجم *



 قئولا ةورعلا
 ماع ةئم دعب دوعت ًاددع رشع ةيناق

 ةعبطب اهدادعا رادصا ةداعا و (قثولا ةورعلا) ب يهاشو رسخ يداه ديسلا ةمآلعلا ماتها تأي مل

 ديسلا راثآ ةيقب اذك و -لاجرلا و نكامألا و ةينارقلا تايآلا :سراهف و هّينغ ةمدقمب- ةديزم
 نم برقي امهدحأف) م الملا وأ (ةيناريالا) ةيسنجلا يف هعم كرتشي هنوكل ينيسحلا نيدلالامج

 ًايرصم وا ايناغفا وا ًايناريا ىنيسحلا ديسلا نوكي نا ضفري يهاشو رسخ ديسلاف ءالك !( رخآلاهبش
 كاك ؟الريزالاو الروباكو ًاينابادسلا نمل املاح ناكتنا د 1 ا افا
 ةدحولا و يمالسالا مكحلا ةماقإب بلاط و ناكم لك يف ةاغطلادض فقو ةددعتملا هعيقاوت يف
 .نيملسملا ةرصن و هيمالسالا

 يف ةنسلا عم و .قارعلا و ناريا يف ةعيشلا عم ناك و .دلب لك نم هدرطت تيغاوطلا تناك
 يون نيمخلا مامالا عاطتسا يتلا هلامآ قيقحت لبق هتافو تناك ناو .خلا ...و رصم و دنهلاو ناتسناغفا

 يداو» ىلإ «ويالملا ليبخرا» نم مويلا نييمالسالا لك هل نيدي نيذلا لجرلا هنا الإ .اهقيقحم
 .دالبلا لك يف اهرئان و اهنضاح و ةيادبلا ةرذب لماح ناب (فهذلا

 دكا ىلا ةاقباو .ةلئركو فكل اواذتملا ايف ادعسأر طقسم ثيح دابا دسا يف هةنضبت اذن
 و ايكرت ىلإ درط مثرصم نلإ انتم دزظف .دتطل ىلا داع مث ..ناتسناغفا ىتح ناسارخ و نارهظ:مث دابا
 نيب ئرخأ ةرم لقنت ثيح اهيف فورظلا هل رقتست مل و ,ةيناهعلا هلودلاةمصاع ةناتسالا ..ديدحتلاب

 هتاطاشنل ًازكرم اهذختا ىتلا ,سيراب ىلإ ةيوضهنلا همومه هتداق ىتح .قلح رقصك قطانملاهذه
 روت بام ىلا (وتولا ةورشلا] تدلو كاس و «نكلسلا دواي دش ىررعلا نما ةهح او هسا
 ' .ةيمالسالا ةفاحصلا

 و يرابكتسالا ططخلا ئدحتت ةجضان هيسايس ةيمالسا ةفيحص ىلوأ (قئثولا ةورعلا) تناك دقل
 و ناتسناغفا ىلا و نارياو ةيبرعلا ةريزجلا و قارعلا و ماشلا و رصم نم قرشلا ءاحنأ عيمج يف عزوت
 ةصاخ و يبوروألا رامعتسالادض ةمواقملا .(ىلوالا ةطقنلا) :طاقن ثالث يف اهفادهأ تاركرتاا]) قدها
 يناطيربلا





 ةلماكلا راثألا

 - يناغفألا  ىنيسحلا نيدلالامج ديسلل

 :ميدقت و دادعا ,قيقحت و ةسارد

 يهاسورسخ يداهديس

 (دي درك رشتنم) .هدبع دمحم خيشلا عم كارتشإلاب - ىقثولا ةورعلا-١

 (ذ4 دارك ردكتتم) ُ 5 - نافرعلا و ةفسلفلا ىف لئاسر ١-

 ٠ ةيدضعلا دئاقعلا حرش ىلع تاقيلعتلا -

 - نيرخآلا عم كارتشإلاب  نيقفاخلاءايض

 .ناغفالا خيرات ىف نايبلا ةمنت و ناريا رصتخم خيرات 0

 - ةيبرعلا ةعللاب  تالاعم وا لئاسر -7

 ٠ ىسراف نابزب - تالاقم ةعومجم -

 .كيس ىسايس دانسا و اهدمان -8

 .ركيد ثحب دنج و .ردق و اضق ةلاسر ُةميمض هب  ملع و مالسا 9

 .مويلا ىتح رشنت مل تابوتكم و تالاقم-٠

 ديس هرابرد ىراثأ
 .ىدابآدسا نيدلالامجديس راثآ و ىكدنز ١

 .هداز ىقت نسح ديس .ىلامج هللا تافص .ىلامج هللا فطل :ملقب

 - دانسا لماك نتم ُهميمضب ديس هرابرد سيلكنا هجراخترازو دانسا هديزك ةمجرن - ١

 ديس هرابرد هلاقم و باتك رازه كي, ىفرعم ديس ىفيصوت ىسانشبانك

 (دب, درك رشتنم) ديس هرابرد هلاقم 70 هعومجم ,ديس هراوداي 6 -"*

 .ديس هرابرد ىقيقحت  ىخيرات هلاقم 00١ ةعومجم ا -ع

 .ديس هرابرد ناريا هجراخترازو دانسا

 ةيكرت رآ ىت اقم و كاتم |

 .ديس هرابرد ىبرعب هلاقم ١“ ةعومجم ,قرشلا ةظقي ٠-

 ع

 .تسا رشن و باج هدامآ ىهاشورسخ ىداهديس داتسا ششوكب قوف ىاهباتك ىمامت
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